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 رىش سۆزىك

ئالەم بىرر قانچىلىغران ئرورۇنالردا، خىلمۇخىرم زامرانالردا بىرر قرانچە 

ەتلەرنىرڭ بەزىسرى بىرر برۇ مەدەنىي. مەدەنىيەتلەرنى بېشىدىن كەچۈردى

ر سرۈردى، بەزىسى بىر ئىككى ئەسىر دەۋ. پ گۇمران بولدىىنىمەزگىم گۈلل

 .يەنە بەزىللىرى بىر قانچە ئەسىر دەۋر سۈردى
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بررۇ . بىررراق ئررالەم بۈگۈنكىرردەن مەدەنىيەتنررى كررۆر   باقمىرردى

غەربرى، شرەھەر -مەدەنىيەتنىڭ دائىرىسى كېڭىيىپ، يەر شارىنىڭ شەرقى

 .ۋە يېزا قىشالقالرغا قەدەر تەسىر كۆرسەتتى

ۇش كەچرۈر ش شۇنداقال بۇ مەدەنىيەت ئىنسرانىيەتكە كەڭتاشرا تۇرمر

ى گۈللىنىشرھاياتنىرڭ برۇ خىرم شرەكىلدە . ئامىللىرىنى ھرازىرال  بەردى

 . ئىنسانىيەتنىڭ چۈشىگىمۇ كىرىپ باقمىغان ئىدى

ئىقتىدار بولسرىمۇ، برۇ مەدەنىريەت  يۇقىرىمۇشۇنداق ئىمكانىيەت ۋە 

ئىنسرانىيەتنىڭ . ئالالھنىڭ ئىنساندا ياراتقان تەبئىرتىگە رىئرايە قىلمردى

ئىنساننىڭ كەلگۈسرى . سىيەتلىرىنى مۇھاپىزەت قىاللمىدىشەخسى خۇسۇ

مەدەنىرريەت بررايرىقى ۋە . ۋە ئرراقىۋىتىگە پىسررەنىل قىلىررپ قويمىرردى

 . تەرەققىياتى ئىنسانغا نىسبەتەن خەتەرلىك بىر نەرسىگە ئايالندى

ن بىھرراجەت بولررۇش، ئررالالھنى ھرراكىمىيەت ئورنىرردىن ئررالالھتى

خالىغانچە ئىرش  -يارتىپ قويغاندەن خۇددى بۇ ئالەمنى-يىراقالشتۇرۇش، 

شرۇنداقال برۇ مەدەنىريەت . ئېلىپ بېرش برۇ مەدەنىيەتنىرڭ ئىديىسرىدۇر

ماددى ئەشياالرنىڭ قەدىر قىممىتىنى كۆتۈردى، مەنىۋى بولغان نەرسىنىڭ 

كۆ  تاۋار ئىشرلەپچىقىرىش ۋە شرەھۋەت، . قەدىر قىممىتىنى چۈشۈرۋەتتى

شرۇ . نى تەرەققىيرات دە  سرانىدىھەۋەس تۈرلىرىنى كۆپەيتىش -ھاۋايى 

. سەۋەپتىن بۇ مەدەنىيەتنىڭ گەرچە جىسمى چوڭ بولسىمۇ روھى قورۇلدى

شرۇ سرەۋەپتىن برۇ مەدەنىريەت . ئوتىنىڭ تەسىرى بولسىمۇ نۇرى ئرۆچتى

 .پەن، روھسىز ھەيكەل بولۇ  قالدى-دىنسىز دۇنيا، ئىمانسىز ئىلم 

ەن باال قازانىڭ يېتىپ بۇ مەدەنىيەتكىمۇ ئىلگىرىكى مەدەنىيەتكە يەتك

پەن، مۇتەپەككررۈر، ئەدەبىيررات، سىياسررەت -قررېلىش خەۋپررى ئىلىررم 

شرۇنىڭ ئۈچرۈن ئرۇالر . ئىگلىرىدىن ئىخالسمەن بولغرانالرنى ئەنسرىرەتتى

 . ئاگاھالندۇرۇش قوڭغۇرقىنى چېلىشقا باشلىدى

بىررز مۇسررۇلمانالرمۇ بررۇ مەدەنىيەتنىررڭ ۋەيررران بولررۇ  كىتىشررىدىن 

كى بررۇ مەدەنىيەتررتە ئىنسررانىيەت پايدىلىنااليرردىغان ئەنسررىرەيمىز، چررۈن
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شۇنداقال برارلىق ئىنسرانالرغا خەتەر بولىردىغان . ياخشىلىق تەرەپلىرى بار

بىز ئۇنىڭ ياخشىلىق تەرەپلىرىردىن پايردىلىنىپ، . يامانلىق تەرەپلىرىمۇ بار

 . يامانلىق تەرەپلىرىدىن ساقلىنىپ قالساق بولىدۇ

ىققا كىلىشى، مۇسرۇلمانالر ئرالەمگە تەقردىم بۇنداق بىر مۇھىتنىڭ بارل

ئىسرالم . قىلىدىغان ئىسالم مەدەنىيىترى ئرارقىلىقال رىئاللىققرا ئايلىنىردۇ

مەدەنىيىتررى ئورتاھرراللىق، تەڭپۇڭلىررق ۋە مۇكەممەللىررك بىررلەن ئاالھىرردە 

 . بولغان خۇدا كوي، ئىنسانپەرۋەر ۋە ئەخالق مەدەنىيتىدۇر

ى گۈللەند ر شرى، ئالالھنىرڭ يەر بۇ مەدەنىريەت ئىنسراننىڭ زىمىننر

شررارىدىكى خەلىپىسررى بولۇشررى ۋە ئالالھقررا ئىبررادەت قىلىشررى ئۈچررۈن، 

ھەرىركەت،  -پەن، سرادىق ئىمران، ياخشرى ئىرش -مەنپەئەتلىك ئىلىرم 

ھەقىقەت ۋە ئادالەتنى جانالندۇرۇش ئارقىلىق قواليلىق پۇرسرەت يارىتىرپ 

 . بېرىدۇ

چۈنكى .    تاشالشنى خالىمايمىزبىز ھازىرقى زامان مەدەنىيىتىنى ئۆر

بىرز ئرۇ مەدەنىيەتنرى ھىمرايە قىلىرپ . بۇ ھەممىمىزنىڭ بېشىغا ئۆر لىدۇ

ئىنسانىيەتكە تەھردىل سرېلىۋاتقان غەرق  -قىېلىشنى ۋە ئۇ مەدەنىيەتكە

ساقلىنىش يەلكىنىنى تەقدىم قىلىشنى ئىرادە  -قىلغۇچى زور دولقۇنالردىن

 . قىلىمىز

بىر چارىسىغا ئىگە، ئۇ بولسىمۇ ئىسالم -بىردىن  بىز مۇسۇلمانالر بۇنىڭ

ئالالھ پۈتۈن پەيغەمبەرلەرنى شۇ دىرن بىرلەن ئەۋەتركەن، برارلىق .دىنىدۇر

الرنى شۇ دىرن بىرلەن چۈشرۈرگەن ۋە برارلىق ئىنسرانىيەتكە ھايرات كىتاب

بىراق بىزنىڭ ئۈستىمىزدىكى بىردىن . پىرىنىسپى قىلىپ شۇ دىننى تاللىغان

ىمىزنى ياخشى چۈشىنەيلى، ئەمەل قىاليلى ۋە ئەمەلىيەت بىر شەرت، دىن-

شرۇ ۋاقتىردا ئرالالھ ئىررادە . ئارقىلىق نەمرۇنە شرەكلىدە تەقردىم قىاليلرى

( يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغانردەن) شۇنىڭدەن» :قىلغاندەن 

كىشلەرگە شراھىل بولۇشرۇڭالر ئۈچرۈن بىرز سرىلەرنى ياخشرى ئرۈممەت 

 ( .ئايەت- 623 -بەقەرە-سۈرە . )ت بوالاليمىزدىگەن ئۈممە« قىلدۇق
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دىررگەن ئىسررالم " رىسررالە"دىررگەن ئاتالغۇنىررڭ ئورنىغررا " قۇرۇلمررا "

 . قىلدۇق ئىستېمالئاتالغۇسىنى 

بىز بۇ ماقالىمىزدە، ماددا بىلەن روھنى بىرلەشتۈرىدىغان، دۇنيرا بىرلەن 

نى ئرراخىرەتنى تۇتاشررتۇرىدىغان، خۇداگۇيلررۇق بىررلەن ئىنسررانپەرۋەرلىك

بىرلەشررتۈرىدىغان، ئەقىررم بىررلەن قەلىبنررى ماسالشررتۇرىدىغان، شەخسررى 

ئەركىنلىررك بىررلەن جەمئىرريەت مەنپەئەتىنررى تەڭپۇڭالشررتۇرىدىغان بررۇ 

بولۇپمرۇ مراددى  -ئىنسرانىيەتنىڭ ( مەدەنىريەت قۇرۇلمىسرگە) رىسالىگە

 موھترا جىرددى  -نەتىرجە قازانغران غەرب ئەللىرىنىرڭ يۇقىرىتەرەپتىن 

 . ى بايان قىلدۇقئىكەنلىكىن

. پەللىرگە يەتترى يرۇقىرىتوغرا، غەرب ئەللىرى مراددى تەرەققىياتترا 

تېخنىكا ئىنقىالبى، ئېلىكتىرۇن ئىنقىالبى، ئالەم بوشلۇقى : بۈگۈنكى دۇنيادا

ئىنقىالبررى، ئۇچررۇر ئىنقىالبررى ۋە ئاالقىلىشررىش ئىنقىالبىرردىن ئىبررارەت 

ھەتتائاي شرارىغىمۇ . يالندۇردىتونۇشلۇق بولغان ئىنقىالبالرنى رىئاللىققا ئا

قەدەم باسالىغان غەرب ئەللىرى، ئۆزىگە يەر شارى ئۈستىدە خاتىرجەملىك 

 . ۋە بەخل سائادەتنى قولغا كەلتۈرەلمىدى

ئىنسانالر خاتىرجەملىك ۋە بەخل سائادەتنى ئىسرالم رىسالىسرىدىن  

ان ئاترا ئىسالم مەدەنىيەت رىسالىسى ئىنسانغا ئىم. باشقا يەردە تاپالمايدۇ

قىلىرردۇ، ئىلىررم پەنرردىن مەھرررۇم قىلمايرردۇ، ئرراخىرەت بىررلەن باغاليرردۇ، 

ئاسرمان بىرلەن تۇتاشرتۇرىدۇ، يەر شرارىدىن . دۇنيادىن مەھرۇم قويمايردۇ

 . مەھرۇم قويمايدۇ

بۇ مەدەنىيەتنى ئۇ رىسرالىگە ھەقىقرى ئېسرىلىپ ماڭىردىغان، ئىلىرم، 

ە مرۇكەممەل تەتبىرق ئەمەل، پىكر، دەستۇر، ئەخالق ۋە ئىستىم جەھەترت

قىلىدىغان ئرۈممەت تەقردىم قىلسرا، برۇ رىسرالە ئۈنرۈم بېرىردۇ، ئۇلۇغرۋار 

 . غايىلىرى رىئاللىققا ئايلىنىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم ئۈممىتىنىڭ بۇ ئىسالم مەدەنىيەت رىسالىسىگە 

ى باشقا ئەللەرگە قارىغاندا بەن جىرددىراق، باشرقىالردىن ئېھتىياجبولغان 
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رىسالە ئىسالم ئۈممىتىنى ئىنسانىيەتكە گۇۋاھچىلىق ئورنىدا  بۇ. ھەقلىقراق

بوالاليرردىغان ۋە ئۇالرغررا ئۇسررتازلىق ماقامىرردا تۇرااليرردىغان ئىززەتلىررك ۋە 

ئىسرالم مەدەنىريەت رىسالىسرنىڭ . شەرەپلىك ئۈممەت قىلىپ چىقااليردۇ

ئۆزىال ئۈممەت قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىشقا ۋە دۇنيادا ئۆزىنىڭ رولىنرى 

 . تولۇق جارى قىلىش ئۈچۈن ئويغۇتۇش ھەركىتى ئېلىپ بېرىشقا قادىردۇر

يېڭىلىق يارتىشتىن مەھرۇم )شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم ئۈممىتى، كۆشمەن

لىشررىش جېدەليۆنىلىشررى ۋە  يرروقىتىشيۆنىلىشررى، ئررۆزىنى ( پاسسررىپ

يۆنىلىشىگە ئوخشاش ئىسالمغا نىسبەت بېرىلىدىغان بىر قانچە يۆنىلىشلەر 

 . توغرا يۆنىلىشنى تاللىشى الزىم ئارسىدىن

" ئەمما ئرۈممەت قوللۇنرۇ  مېڭىشرقا تېگىشرلىك بولغران يۆنىلىشرنى

بررۇ يررۆنىلىش ئىسررالم دىنىنررى . دە  ئاتىرردۇق" مەدەنىرريەت يۆنىلىشررى

ئومۇميۈزلۈن، تەڭپۇڭلۇق، مۇكەممەللىك، چوڭقۇرلرۇق خۇسۇسرىيەتلىرى ۋە 

مەدەنىريەت رىسالىسرى  قىممەتلىرى بىلەن ئاالھىدە بولغران خەلقئرارالىق

برۇ يرۆنىلىش ئىسرالمى تەڭپۇڭلرۇق شرۇئارىغا . سۈپتىدە تەقدىم قىالاليدۇ

 . دەۋەت قىلىپ ماڭىدۇ

مەن ئالالھ تائاالدىن ئۈممىتىمىزنىڭ برۇ يېڭرى ئەسرىردە خەلقئرارالىق 

رىسالىسىنى تولۇق ئىجرا قىلىشقا ياردەم بېرشىنى ۋە ئىسالم دىنىنى دۇنيرا 

قا  يول تاپالمايۋاتقانالر ئۈچۈن ھىردايەت سرۈپتىدە ئۈچۈن رەھمەت، تېڭىر

 . تەقدىم قىلىشقا مۇۋەپپەقىيەت بېرشىنى ئۇمىد قىلىمەن

 يۈسۈ  قەرزاۋى: دوكتۇر
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 ھازىرقى زامان مەدەنىيتىنىڭ روھى

جىسرمى ۋە  -تامامەن ئىنسانغا ئوخشراش -ھەر قانداق مەدەنىيەتنىڭ

كارخانىالر، ھەر -االر، زاۋۇت مەدەنىيەتنىڭ جىسمى كاتتا بىن. روھى بولىدۇ

سررايمانالر ۋە تۇرمۇشررنى بېيتىررپ بېرىرردىغان مرراددى  -خىررم ئۈسرركۈنە

 . ئىجادىيەتلەردە كۆر نىدۇ

ئەممررا مەدەنىيەتنىررڭ روھررى ئىنسررانالرنىڭ، خەلررق ئاممىسررىنىڭ 

ئارا ئاالقە ئىشلىرىدا، ئۇالرنىڭ دىن، ھايراتلىق، كائىنرات،  -ئىستىلىدا، ئۆز 

مئىيەتكە بولغان كۆز قارشىدا مۇجەسسەملىشىدىغان ، جەشەخسئىنسان، 

 -ئەخرالق ۋە ئرۆر  -بىر بۆلۈن ئەقىردە، چۈشرەنچە، قىممەترلەر، ئەدە 

 . ئادەتلەردە ئىپادىلىنىدۇ

ئىنسانىيەت تارىخى بېشىدىن كەچۈرگەن چوڭ مەدەنىيەتلەرنىڭ ماددا 

ىردە ئۇ مەدەنىيەتلەرنىڭ ئىچ. ۋە روھقا بولغان پوزىتسيسى بىردەن ئەمەس

پەقەتررال مرراددى تەرپررى بېسررىپ كەتكەنلىرررى ۋە روھررى تەرپررى بېسررىپ 

 . كەتكەنلىرى شۇنداقال تەڭپۇڭلىق كونتىرول قىلىپ تۇرغىنى بار

برۇ " غەرب مەدەنىيتىردۇر" بۈگۈنكى دۇنيانى ئىگەللىگەن مەدەنىيەت 

خۇسۇسەن ئۆز  -مەدەنىيەتنىڭ، ئىنسانىيەتنىڭ ئەركىنلىكىنى ھۆرمەتلەش

ئىنساننىڭ ئىقتىدارىنى جارى قىلردۇرۇش تەرەپرتىن كرۆز  -دەۋەتىنى ئىچى

برۇ مەدەنىيەتنىرڭ ئرارتۇقچىلىقى . يۇمغىلى بولمايدىغان ئارتۇقچىلىغى برار

. نى ئۆز مەنپەئەتى ئۈچۈن بويسرۇندۇرالىدى"تەبىئەت"بىلەن ئىنسانىيەت 

ھراۋا بوشرلۇقىدا قۇشرالردەن . ئاتۇمنى ئۆز مەنپەئەتى ئۈچۈن پارتىلىتالىدى

ۇ ، دىڭىزدا بېلىقتەن چۆكۈ ، ئالەم بوشرلۇقىغا ئرۆرلە  ئراي شرارىغا ئۇچ

شۇنداقال ئىنساننىڭ ۋاقترى ۋە زىھنرى كرۈچىنى تىرجە  . قەدەم باسالىدى

. دىن ئىبارەت ئالى ئۈسكۈنىنى ياسا  چىقالىردى" كومپىيوتېر" بېرىدىغان 

پەننىڭ پەزىلىترى بىرلەن -ئىنسان يۇقىرقى ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ئىلىم 



 ئىنسانىيەتنىڭ ئىساالم مەدەنىيىتىگە موھتاجلىقى

 9 

w
w

w
.m

u
n
b
e
r.o

rg
 

پەننىڭ قانۇنىيەتلىرىنى كەشىپ قىلىرپ، ئرۇنى  -ئىنسان ئىلىم . قىاللىدى

ياخشى ئىدارە قىلىش، ئاجايىپ شەكىلدە رەتلەش، قاتتىق كونترول قىلىش 

 .ئىشلىرىدا مىسلى كۆر لمىگەن تەرەققىياتالرغا ئېرىشتى

پەن ئارقىلىق ئادەتتىكى بىر ئىنسان ئىلگىركرى ئەسرىرلەرنىڭ  -ئىلىم 

ى ھەسررەت قىلىررپ قالغىرردەن دەرجىرردە كەڭتاشررا تۇرمۇشررتا پادىشرراھلىر

ئىلگىرىكى پادىشاھالر ئىسسىقنىڭ دەھشىتىگە ۋە سوغاقنىڭ . ياشىيالىدى

سرايمانالرنى، كىچىرك -قاتتىقلىقىغا ھاۋا تەڭشرە  بېرىردىغان ئۈسركۈنە 

كونۇپكىالرغررا بىرررال بېسررىش بىررلەن تەڭررال ھەركەتلىنىرردىغان يرراكى 

 . ئۈسكۈنلەرگە ئېرشەلمىگەن ئىدى توختايدىغان ئاپتۇماتىك

مانا مۇشۇنداق بۈيۈن ماددى ئىجادىيەتلەر بارلىققا كەلرگەن بولسرىمۇ، 

بۈگۈنكى رىئاللىق، بۇ مەدەنىيەت شۇ كىشلەرگە ئارزۇ قىلىنىۋاتقران بەخرل 

سرررائادەتنى يررراكى ئۇمىرررد قىلىنىۋاتقررران خررراتىرجەملىكنى تەييرررارال  

ېسرمى پىلردەن بولسرىمۇ قرۇۋۋىتى بېرەلمىگەنلىكىنى، بۇ مەدەنىيەتنىڭ ج

 . چاشقاندەكال ئىكەنلىكىنى تونۇ  يەتمەكتە

مەنپەئەترپەرەس مراددى »ى مەدەنىيەتنىرڭ روھرى ھازىرق... شۇنداق

گە ئىچكىرررررلە  كىرىررررپ كەترررركەن، مرررراددى تەرە  غەرب  «تەرە 

 . لىنىدۇھېسابمەدەنىيتىنىڭ روھى پەلسەپىنىڭ ئاساسى 

 المەتلىرى ۋە خۇسۇسىيەتلىرىپىكرنىڭ ئا( ياۋرۇپا)  غەرب

 : ئىالھنى تونۇشتىكى غۇۋالىق -1

ئىالھنىررڭ ھەقىقىتىنررى : غەرب پىكرىرردىكى ئاالمەتلەرنىررڭ ئەۋۋەلررى

ئۇالرنىررڭ ئىالھقررا بولغرران چۈشەنچىسررى سررا  . بىلىشررتىكى غۇۋالىقتررۇر

ئۇالرنىڭ چۈشەنچىسرىنى خىيرالالر ۋە ئەپسرانىلەر قورشرىۋالغان، . ئەمەس

ئالالھنى توغرا  -ئۆز تارىخىدىن كۆر نۈ  تۇرغاندەن-رى بەلكى غەرب ئەللى

كائىناتنىرڭ ياراتقۇچىسرىغا تروغرا ئېمران . مەرىپەت بىلەن تونۇ  باقمىغان
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چرۈنكى غەرب ئەللىررى تروغرا يولغرا . كەلتۈر ش بىلەن ھىدايەت تاپمىغان

باشراليدىغان پەيغەمربەر ۋە خاترالىقتىن خرالى ۋەھيىنرى بىۋاسرتە تونرۇ  

كائىنراتنى )« بىرىنچى ئىللەت»ۇنىڭ ئۈچۈن يولدا ئۆزى يالغۇز ش. باقمىدى

كرۈچنى ئىرزدە   «دەسرلەپكى قوزغىغرۇچى»يراكى ( پەيدا قىلغۇچى كۈچ

 . مېڭىپ خاتاالشتى ۋە شۇ خاتالىقىدا يىراقال  كەتتى

سررۇقرات، ئرراپالتۇن، : "دەھرىررزىم ۋە ئرراتىزىملىقنى ئىنكررار قىلغرران

بىراق . قىلدى ئېتىرا پالر ئىالھنى غا ئوخشاش چوڭ پەيالسو"ئارىستوتىم

بەلكرى . ئۇالرنىڭ ئىالھقا بولغان تەسرەۋۋۇرى تروغرا چۈشرەنچە بولمىردى

 . ئۇالرنىڭ تەسەۋۋۇرىغا كۆپلىگەن خىيالالر ۋە ئەپسانىلەر ئارالشتى

 : ماددىپەرەسلىك تۇيغۇسى -2

غەرب پىكرىنىڭ ئاالمەتلىرىدىن يەنە بىرىسى ماددىپەرەسرلىك، يەنرى 

كائىنات، مەرىپەت، ئىستىلنى ماددا بىلەن ئىزاھالش، . ال ئىشىنىشماددىغى

نى ۋە ھېس تۇيغۇ ئېردران قىاللمايردىغان نەرسرىلەرنى (مىتافىزىكا) غەيب

 . ئىنكار قىلىشتۇر

شۇنىڭ ئۈچۈن غەرب پىكرى برۇ كائىنراتنى ياراتقران ئىالھقرا، ۋەھيرى 

قرا، دۇنيرا ئېلىپ چۈشىدىغان پەيغەمربەرگە، ئىنسراندىكى مەڭگۈلرۈن روھ

ئالەمردىن ( كۆر لىۋاتقان) ھاياتىدىن باشقا بىر ھاياتنىڭ بارلىقىغا، ھېسسى

نەمۇنىلىررك  يررۇقىرىباشررقا غەيبررى ئالەمنىررڭ بارلىقىغررا، مەنپەئەتررتىن 

چرۈنكى برۇ نەرسرىلەرنىڭ ھەممىسرى ھرېس . قىممەتلەرگە ئىشەنمەيدۇ

 . ۇقىلىش دائىرسىگە كىرمەيدۇ، مۇالھىزە ۋە تەجىربىگە بويسۇنمايد

مەنپەئەتنى ئاساس قىلغان ئىدىيە بولۇ ، روھى  -غەرب پىكرى ماددى

نەرسىلەرنى كەمسىتىدۇ، مەنىۋى نەرسىلەرنى ئانچە ئالقىشال  كەتمەيدۇ، 

 (.يۇقارقى ھۆكۈم كۆ  سانلىققا قارىتا بېرىلدى. ) نەمۇنىگە ئىشەنمەيدۇ

ەت بۇ ماددىپەرەسلىك تۇيغۇسى غەرب ھايراتىنى نەزەرىريە ۋە ئەمەلىري

شۇڭا چوڭقۇر تەتقىق قىلغۇچىالرنىڭ نەزرىردە . تەرەپتىن ئىگەللە  كەتتى
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ئىكەنلىكرى مەلۇملرۇق  «مراددا»بۈگۈنكى غەرب ئەللىرىنىڭ ھەقىقى دىنى 

 .مەسىلىگە ئايالندى

مەسىلنىڭ تېگىگە چۆكمەي، يۈزەكى قارىغان كىشرلەر برۇ ھەقىقەتنرى 

ى يروق شرەكىم، ھەقىقىتر. ئىنكار قىلىشى يراكى ئەجەبلىنىشرى مرۈمكىن

 . مېغىزى يوق قۇرۇق شاكال بىزنى ئالدا  كەتمەسلىكى كېرەن

بىرسرىگە براغال  -دىنى ئۇالرنى بىرر  خرىستىئانغەرب ئەللىرىدىكى 

ۋە ئرارام  «كرىسرل بەلگىسرى»، ئەتراپىغا توپلىشرىدىغان «شۇئار» تۇرغان

 . دىن ئىبارەت،خاالس «چىركاۋ»ېلىش كۈنلىرىدە كۆڭۈل ئاچىدىغان ئ

 «ئەقىردە» سۈپىتىدە ئىمران كەلتۈرمەيردۇ، «قىممەت»ر ئۇ دىنغا ئۇال

 . سۈپىتىدە بويسۇنمايدۇ

ھازىرقى غەرب ئەللىرىنىڭ ھەقىقى جەۋھىرىردىن ئىزدەنسرىڭىز، دىرن 

جەھەتررتە ماددىرردىن باشررقىنى تونۇمايرردىغان، كررۆز قرراراش جەھەتررتە 

 !مەنپەئەتتىن باشقىنى بىلمەيدىغان ئىنساننى ئۇچرىتىسىز

 «لىيۇبولىرد فرايىس» دە ياۋرۇپالىق نىمىرس ئرالىمى پىرۇفېسرۇربۇ يەر

ئرۇ كىشرى ئىسرالم دىنىنرى . دىگەن كىشىنىڭ سۆزىنى نەقم كەلترۈرىمىز

 .دىگەن نام بىلەن تونۇلغان «مۇھەممەد ئەسەد» قوبۇل قىلىپ

: ىدا مۇنرداق دەيردۇبنامىلىق كىتا «يول دوقمۇشلىرىدىكى ئىسالم»ئۇ 

قتىسرررادى، ئىجتىمرررائى شرررەيئىلەرنىڭ يېڭرررى غەرب مەدەنىيىترررى ئى»

ھرازىرقى . تەقەززاسىدىن باشقا بىرر نەرسرىگە بويسۇنۇشرنى رەت قىلىردۇ

بەلكرى كەڭتاشرا غەربنىڭ ھەقىقى ئىالھىي روھرانى مەقسرەتتىن ئەمەس 

 .«تۇرمۇش كەچۈر شتۇر

مەيلى ئرۇ دىمۇگىراتىرك بولسرۇن، فاشرىزىم بولسرۇن،  -يېڭى ياۋرۇپا»

ەتتىكى خىزمەتچرى بولسرۇن يراكى مۇتەپەككرۇر سوتسيالىزىم بولسۇن، ئراد

پەقەت بىر دىننىال تونۇيدۇ، ئۇ بولسىمۇ ماددى تەرەققىياتقا  -ئالىم بولسۇن
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قا غايە يەنى ھاياتتا كەڭتاشا تۇرمۇش كەچۈر شتىن باش. ئىبادەت قىلىشتۇر

 .«يوق دە  ئېتىقاد قىلشتۇر

ىگەللىگەن بۇ ئەسىرنى ئ»: مۇنداق دەيدۇ «جود»ئەنگىليەلىك ئۇستاز 

ھايات نەزرىيىسى، ھەر قانداق مەسىلىگە قورسراق ۋە يرانچۇق تەرىپىردىن 

مۇسۇلمانالرنىڭ چۈشكۈنلىشىشى بىلەن ئالەم قانداق زىيران ». )«قاراشتۇر

 !( قا قاراڭكىتابدىگەن  «تارتتى

 «ياۋرۇپرا ئىچىردە»، «جرون جىنتىرر»رىكىلىق مەشرھۇر مرۇخبىر ېئام

كرۈن ئەنگىلىريە بانكىسرىغا  1الر ھەپتىردە ئىنگىلىرز" : دابىرنامىلىق كىتا

 .دەيدۇ «كۈنى چىركاۋغا يۈزلىنىدۇ - 2ئىبادەت قىلىدۇ، 

يېڭى سېتاتىسركا مەلۇماتلىرىغرا قارىغانردا غەرب ئەللىرىردە چىركاۋغرا 

 .پىرسەنتىنى ئىگەللەيدىكەن%  6يەكشەنبە كۈنى بارىدىغانالر پەقەت 

 :ئىلمانى تۇيغۇسى -3

يەنى . )ئىلمانى تۇيغۇدۇر: ەتلىرىدىن بىرىسىغەرب پىكرنىڭ خۇسۇسىي

 (. دىن بىلەن دۆلەتنى ئايرىپ قاراش

ئىنسرران بىررلەن ئىررالھ ئارسررىدىكى « دىررن»غەرب نەزريەسررىدىكى 

دىرن چىركاۋنىرڭ . ئاالقىدىن ئىبرارەت، ئۇنىرڭ ئرورنى دىلردىن ئىبرارەتتۇر

دىننىڭ ھايات ئىشرلىرىدا قرانۇن . ئىچىدىن چىقىپ كېتىشى توغرا ئەمەس

چىقىرررىش، جەمئىرريەت ئىشررلىرىغا ئارلىشررىش، مائارىررپ، مەدەنىرريەت، 

تەشۋىقات، ئىدارە، ئىقتىساد ۋە سىياسەت ئىشلىرىغا قول تىقىرش ھەققرى 

 .يوق

غەرب ئەللىررررىۆ ئرررۆزلىرىنى ئىالھنىرررڭ زىمىنررردىكى ۋەكىللىررررى، 

پىكىرلىرىنررى دىررن، ئۇالرغررا بويسۇنۇشررنى ئىبررادەت، ئۇالرغررا قارشررى 

( مىسريونىرالر) انلىق دە  ئوياليدىغان چىركاۋ ۋە پوپالرچىققانلىقنى شەيت

مراددى ئىردىيەگە ئىمران  كېريىنبىلەن ئۇزۇن زامران كرۆرەش قىلغانردىن 

 . كەلتۈردى
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گەرچە ئۇالر ئۇنى دىن دە  ئېتىقراد  -ئىديىسى( پوپالرنىڭ)بۇالرنىڭ 

يېڭىلىققرا قارشرى خۇراپراتنى، ئىلىرم پەنرگە قارشرى نرادان ۋە  -قىلسىمۇ

سررىزلىقنى، ئەركىررنلىككە قارشررى قاتمرراللىقنى، ئررادالەتكە قارشررى ساۋات

 . زۇلۇمنى، نۇرغا قارشى زۇلمەتنى قولاليدىغان ئىدى

غەرب ئەللىرىگە ئىسالم مەدەنىيتنىڭ تەسىرى يەتكەن ۋاقتىدا، ئرۇالر 

قارشى قوزغۇلۇ  ئۆزلىرىنى مرۇداپىئە قىلىشرقا ( ياۋۇز پوپالرغا)جەلالتالرغا 

پەن ۋە ئروي تەپەككرۇردىن مەھررۇم  -دۇنيادىن، ئىلىم  ئۇالرنى. باشلىدى

شۇ ۋاقىتقىچە چىركراۋ ھەمرمە ئىشرقا . قويغان چىركاۋ دىنىنى رەت قىلدى

 .ھۆكۈمرانلىق قىالتتى

دىنغا قارشى چىققان غەرب پىكرى دىننى ئىشكەللەر بىلەن براغال ،  

ھەر بۇ نۇقتىدا . )دىننىڭ ۋىجداندىن ئاتال  كېتىشىگە رۇخسەت قىلمىدى

 (.الزىم چۈشىنىشبىر دىننى ئايرىم ئۆز ھەقىقىتى بىلەن پەرقلەند ر   

ئورنىرردىن  دىننررى ئررۆز خرىسررتىئانشررۇنىڭ ئۈچررۈن غەرب ئەللىرررى 

 كېيىنتەكلەش ھوقۇقىدىن ئايرىپ تاشلىغاندىن ېچۈشۈر  ، جەمئىيەتنى ي

كەمبەغەللىكتىن بېيىرپ، ئراجىزلقىتىن كۇچىيىشرقا . قا باشلىدىئويغىنىش

دۆلەتنرى ۋە ( ىنىنىرڭيەنرى غەرب د)بۇ خىم ئەھرۋال دىننىرڭ . دىباشلى

 .تەكلەشكە ھوقۇقى يوق دەيدىغان ھالەتكە كەلتۈردىېجەمئىيەتنى ي

. ئەسلىدە بۇ خىم نەزەرىيەنى ئىنجىلنىڭ ئۆزىمرۇ قولاليردىغان ئىردى

( ئىديىسرى) دىن بىلەن دۆلەتنىڭ ئارسىنى ئايرىپ قراراش غەرب پىكررى 

 . سىيەتلىرىدىن بىرىدۇرنىڭ ئاساسلىق خۇسۇ

 :توقۇنۇش -4

ئۇ مەدەنىريەت : غەرب مەدەنىيتنىڭ خۇسۇسىيەتلىرىدىن يەنە بىرىسى

توقۇنۇش ئۈستىگە قۇرۇلغان، بۇ مەدەنىريەت تىنىچلىرق، خاتىرجەملىرك ۋە 

 .مۇھەببەت دىگەن نەرسىنى بىلمەيدۇ
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خىرم شرەكىم بىرلەن  -بۇ توقۇنۇش ھەر قايسرى تەرەپرلەرگە خىلمرۇ

 . سىڭىپ كەتكەن ئىچكىرلە 

بۇ توقۇنۇش، ئىنسان بىلەن ئۇنىڭ نەپسى ئارسىدىكى، ئىنسان بىرلەن 

تەبىئەت ئارسىدىكى، ئىنسان بىلەن ئىنسان ئارسىدىكى، ئىنسران بىرلەن 

  !ئىالھ ئارسىدىكى توقۇنۇشتۇر

دىنى تەلە  قىلىۋاتقان نەمرۇنە  خرىستىئانچۈنكى غەربتىكى ئىنسان 

قىلىررپ قالسررا ئررۆز تەبىيىتررى بىررلەن  ھايررات بىررلەن ياشاشررنى ئىرررادە

( ئايراللىق -ئەر)دىنى جىنسى خرىستىئانچۈنكى . زىددىيەتلىشىپ قالىدۇ

ئۆزلىرىنى ياخشرى . دۇنيانى رەت قىلىدۇ -مال. مۇناسىۋەتنى قەبىھ سانايدۇ

يامانلىق قىلغان ئادەمنىڭ جىنرايىتىنى ئرۆز . نىئمەتلەردىن مەھرۇم قىلىدۇ

ئوڭ كاچتىغا ئۇرسرا سرول كراچتىنى تۇترۇ  . ۇخاھىشى بويىچە كۆتۈرۋىتىد

 . بېرىشنى تەلە  قىلىدۇ

غەرب مەدەنىيتىدىكى ئىنسان تەبئەت بىرلەن قارشىلشرىپ ياشرايدۇ، 

چۈنكى ئۇ ئىنسان تەبئەت دۇنياسرىنى ئۆزىنىرڭ د شرمىنى دە  قارايردۇ، 

غەرب ئەللىرى . شۇنىڭ ئۈچۈن تەبئەتنى بويسۇندۇرۇشۇم الزىم دە  قارايدۇ

 . دىگەن سۆز بىلەن ئىپادىلەيدۇ «تەبىئەتنى بويسۇندۇرۇش»النىبۇ ئەھۋ

غەرب مەدەنىيتىدىكى ئىنساننىڭ ئىنسان بىرلەن توقۇنۇشرى، چىركراۋ 

پەننىڭ زىددىيەتلىشىشى،  -بىلەن دۆلەتنىڭ توقۇنۇشى، دىن بىلەن ئىلىم 

تەبىقىۋازلىق توقۇنۇشلىرى ھەققىدە سرۆزلەش ھاجەتسرىز بولغران روشرەن 

 . مەسىلىدۇر

 :باشقىالردىن ئۆزىنى ئۈستۈن تۇتۇش -6

باشقىالردىن ئرۆزىنى ئۈسرتۈن تۇترۇش : غەرب پىكرىنىڭ يەنە بىرىسى

بررۇ خىررم تۇيغررۇ غەربلىكلەرنىررڭ ئەقلىنررى ئومۇميۈزلررۈن . تۇيغۇسررىدۇر

ئۇالر ئۆزلىرىنى باشقىالرغا قارىغاندا ئىرقى تەرەپرتىن ئەۋزەل، . ئىگەللىگەن

زلىرىنى ھاكىم بولۇش، باشرقا مىللەتلەرنرى قان تىپى تەرەپتىن سۈز ن ۋە ئۆ

 . قۇل بولۇش ئۈچۈن يارتىلغان دە  ئېتىقاد قىلشىدۇ
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ئەجەبلىنەرلىكررى، بررۇ ئەسررىرنىڭ كاتتررا ئالىملىرىنىررڭ قاتارىرردىن 

/ دوكتۇر»ئىرىشكەن پەن ساھەسىدە نوبىم مۇكاپاتىغا -سانىلىدىغان، ئىلىم 

دە   «ردىررن ئررارتۇقىكررلەر باشررقا مىللەتلەئرراق تەنل»: «ئررالكىس كارىررم

 .قارايدۇ

قىالر غەرب مەدەنىيتىنىرررڭ ئاالھىررردە خۇسۇسرررىيەتلىرى ۋە ىرىيرررۇق

 .بەلگىللىرىدۇر
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 تسىزلىكى كى ئىنساننىڭ بەخىدىتىىيغەرب مەدەن

 

 :مەدەنىيتىدىكى بۈيۈك ماددى تەرەققىيات( ياۋرۇپا)غەرب 

بۈگۈنكى غەرب مەدەنىيىتى يەتكەن باسقۇچقا ھېچقانداق مەدەنىيەت 

پەن ۋە  -غەرب مەدەنىيىتررى ئىلىررم . ئەسررىرلەر بررويى يېتىررپ باقمىغرران

برۇ مەدەنىريەت ئىنسرانالر . پەللىگە يەتترى يۇقىرىتېخنىكا تەرەققىياتىدا 

پراراغەت تۇرمۇشرنى  -ئۈچۈن ماكان ۋە ۋاقتنى قىسقارتىپ بېرىش، راھەت 

لىرى ئېھتىيرراجئىنسرراننىڭ . تولررۇقال  بېرىشررتە ئاالھىرردە رول ئوينىرردى

بەلكرى . نۇپكىنى بېسرىش ئرارقىلىق ھەل بولىردىغان دەرجىرگە يەتترىكو

ئۇنىڭدىنمۇ ھالقىپ دەرۋازىدىن كىرمەكچى بولسا دەرۋازا ئاپتۇماتىرك ئرۆزى 

ئېچىلىرردىغان، قررولىنى جۈمەكنىررڭ ئاسررتىغا ئۇزاتسررا سررۇ ئۆزلىكىرردىن 

قۇيۇلدىغان، پۇتىنى پەلەمرپەيگە ئۈسرتىگە قويسرا ئۈسرتۈنكى قەۋەترلەرگە 

ىقىردىغان دەرجىردە ئىنسران كونۇپكرا ئىشلىتىشرتىن بىھراجەت ئېلىپ چ

 . بولدى

ئىنسرران ئررالەم بوشررلۇقىغا قەدەم قويررۇ ، ئررالەم كېمىلىرىنررى ئررالەم 

ئىنسانالر ئاي شارىنىڭ ئۈستىگە ئرۆرلە ، ئرۇ . قويۇ  بېرەلىدى بوشلۇقىغا

يەردىن تاش ۋە توپىالرنى ئەۋرىشركە سرۈپتىدە ئېلىرپ چۈشرۈ  تەتقىرق 

ھازىر ئالەم بوشلۇقىدىكى مۇرىخ، قىزىم يۇلتۇزغا ئوخشاش يىرراق . قىلماقتا

 . سەييارىلەرگە يېتىشكە ئۇرۇنماقتا

پەننىڭ قولغرا كەلترۈرگەن نەتىجىللىررى  -بۇ دەۋرىمىزدە ماددى ئىلىم 

ئەگەر بۇ ئىجادىيەتلەرنىڭ ئوندا بىر قىسمى بىزدىن ئىلگىرى . ناھايىتى زور

لسە، ئۇالر، شۇ مەلۇمراتنى يەتكرۈزگەن ياشا  ئۆتكەن كىشلەرگە دە  بېرى

 .ئادەمنى ساراڭ بولۇ  قاپتۇ دە  ئەيىپلەيتتى
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ئالالھ يەنە : ۆزى ئىپادىلە  بېرىدۇبۇ ئىجادىيەتلەرنى ئالالھنىڭ بۇ س

 [ئايەت – 8نەھم  سۈرە]. سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنىمۇ يارتىدۇ

ىنسراننى ئراي ئ: پەيردا بولىردۇ، ئرۇ بولسرىمۇ سروئالبۇ يەردە مۇھىم 

پەن ئىنسانغا يەر شرارى ئۈسرتىدە  -شارىنىڭ ئۈستىگە چىقىرالىغان ئىلىم 

  ر   بېرەلىدىمۇ؟لەشتۈيسائادەتنى ئەمەلى -بەخل

 -ئىلىرم . بېرىردۇ جراۋابدە  ( ياق: )ئەمەلىيەتكە قارىساق، رىئاللىق

پەن غەرب ئۇقۇمى بىلەن ئېيىتقانردا، پەقەترال مراددى ئىلىرم ئىنسراننىڭ 

. گە راھەت يارتىپ بېرەلىدى، مەنىۋى راھىتىنى تولۇقال  بېرەلمىدىبەدىنى

ماددى باياشاتلىقىنى ئەمەلىلەشتۈر   بەردى، مەنىرۋى خراتىرجەملىكىنى 

 . ئەمەلىلەشتۈر   بېرەلمىدى

سررايمانالرنى تەييررارال  بېرەلىرردى،  -چررارە ۋە ئۈسرركۈنە  -ئۇسررۇل 

ىڭ ئۈچررۈن بررۇ شررۇن. مەقسررەت ۋە نىشررانالرنى تەييرراالر  بېرەلمىرردى

مەدەنىيەتتىكى ئىنسان سىرىتقى كۆرنىشى گۈزەل، زىننەتلىنىپ قاتۇرۇلغان 

ھايراتى ۋەيررانە ھرالەتتە تۇرمرۇش ( مەنىرۋى)قەبرىگە ئوخشراش ئىچكرى

 . كەچۈردى

شۇ سرەۋەپتىن برۇ مەدەنىيەتنىرڭ ھۆكرۈمرانلىقى ئاسرتىدا ياشراۋاتقان 

ۇش، جىلە بولرۇش، تىل بول -ئىنسانالرنىڭ ئىككىلىنىش، قايغۇرۇش، تىل 

قورقررۇش، غەم قىلىررش، روھررى غۇربەتچىلىررك ھررېس قىلىررش، ئۆزىنىررڭ 

چۈشكۈنلىشىپ كېتىۋاتقانلىغىنى ھېس قىلىش، ھاياتىنىڭ يوقىالڭ نەرسرە 

ئىكەنلىكىنررى سررىزىش، بررۇ ھاياتنىررڭ ھېچقانررداق نىشررانى، غايىسررى ۋە 

 . مەنىسىنىڭ يوقلىقىدىن شىكايەت قىلۋاتقانلىقىنى كۆرەۋاتىمىز

 .مەدەنىيەت ئىنساننى ئىچكى تەرەپتىن ۋەيران قىلىپ تاشلىماقتابۇ 

شۇنىڭ ئۈچۈن نىرۋا كىسەللىكى ۋە پىسرخولوگىيە كىسرەللىگى بىرلەن 

دوختۇرخانىلىرىنىررڭ سررانىنىڭ كۆپىيىررپ كېتىشررى ئەجەبلىنەرلىررك ئىررش 

بررۇ دوختۇرخررانىالر شررۇنچىۋاال كررۆ  بولسررىمۇ كىسررەللەرگە . ئەمەس
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دوختۇرخانىالر بۇ تۈردىكى كىسەللەرگە نېمە قىلىپ بىراق . يېتىشمەيۋاتىدۇ

 ! .بېرەلىسۇن

بۇ مەدەنىيەتتىكى كىشلەر ئەخالقى چۈشكۈنلۈن، روھى ئىككىلىنىش، 

ئائىلىنىڭ بۇزۇلۇش، ئەقلى كىسەللىك، ئىجتىمائى پارچىلىنىش ۋە جىنرايى 

 . قىلمىشالرنىڭ كۆپىيىپ كىتىش ھالەتلىرىدىن دەرىل ئېيىتماقتا

باشقىالرغا چېكىدىن ئاشماسلىق شەرتى  -يىتى ئىنسانغاغەرب مەدەنى

سرىز ھېساببرۇ . شەخسى ئەركىنلىكنى چېكىدىن ئاشۇرۇ  بەردى -بىلەن

. ئەركىنلىك ئىنساننىڭ تەبئىيىتىنى بۇزىۋەتتى، ئاچكۆزلۈكىنى قاندۇرالمىدى

ھەۋسىگە بېرىلگەنچە، ئۇنىرڭ بىرلەن تەڭ تەشرنالىقىمۇ  -ئىنسان ھاۋايى 

 .ئېشىپ باردى

ئوكيرانالردىكى . كائىناتتا مۇتلەق ئەركىنلىككە ئىگە نەرسە تېپىلمايدۇ

. پاراخۇتالر، ئالەم بوشلۇقىدىكى ئايرۇپىالنالرمۇ بەلگىلەگلىك يولىدا ماڭىردۇ

ئەگەر بەلگىلەنررگەن دائىرىرردىن ئېىشررىپ كەتسررە، ئرراقىۋىتىنى ئررويال  

 . يەتكىلى بولمايدىغان كىرزىسالر كېلىپ چىقىدۇ

ت يرالغۇز ئىنسرانغىال زىيران كەلترۈر   توخترا  قالمراي، بۇ مەدەنىيە

زاۋۇتالرنىڭ تۈتۈنلىرى، كېرەكسىز . قىمۇ زىيان كەلتۈردىمۇھىتئەتراپىدىكى 

قالرردۇقلىرى، يورانىيۇمنىررڭ تەسررىرى ۋە ئۇنىررڭ قالرردۇقى ئۆسررۈملۈن ۋە 

نى مرۇھىتھايۋانالرغا خىمىۋىيىلىك دورىالرنىڭ ئارلىشىپ كېتىشرى بىرلەن 

برۇ . ۇنىڭدىن سىرىل سەلبى ئىرسىيەت ئراالمەتلىرى كۆپەيردىب. بۇلغىدى

نەتىجىلەر غالجىر كاال كېسىلىنىڭ بايقىلىشى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىشرالردا 

كىلەچەكتە يۈز بېرىدىغان ئىشالرنى تەسەۋۋۇر . ئېنىق كۆر نۈشكە باشلىدى

  !قىلىپ بولغىلى بولمايدۇ

ئىنسرانالرغا ۋە  -ىالھدەن خۇددى سوراققا تارتىلمايدىغان ئ -مانا بۇالر

ئەتراپىدىكى نەرسرىلەرگە ئرۆزى خالىغرانچە ئىرش ئېلىرپ بارسرا كېلىرپ 

 . چىقىدىغان تەبئى نەتىجىلەردۇر
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ئىنسان پەقەت بۈيۈن بىر ياراتقۇچىنىڭ مەخلۇقىدۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ 

ياراتقۇچىنىڭ كائىناتتىكى نىزامىغا ۋە شەرئى قانۇنىغا بويسرۇنۇ  مېڭىشرى 

نداق قىلغانرردا ياخشررى نەتىجىررگە ئېرىشررەلەيدۇ ۋە ئررۆزىنى شررۇ. الزىررم

 . ھاالكەتتىن قۇتقۇزۇ  قاالاليدۇ

 مۇشەققەتنىڭ سىرى -كى جاپا ىتىدىغەرب مەدەنىي

بۇ مەدەنىيەتتىكى ئىنسانالرنىڭ قىيىنچىلىققا ئۇچراشتىكى بىردىن بىر 

سىرىۆ بۇ مەدەنىريەت ئرالالھنى ئۇنترۇ  قالغران، روھسرىز بەدەن بولرۇ  

 . شىغان ياكى چۈمۈلىنىڭ روھى بىلەن پىلنىڭ بەدىنى بولۇ  ياشىغانيا

: سوپىنىڭ بېرسرىگەغەرب پەيال «تاگور»ھىندىستاننىڭ چوڭ شائىرى 

توغرا، سىلەر قۇشالرغا ئوخشاش ھراۋادا ئەركىرن ئۇچالىردىڭالر، بېلىققرا »

ا ئوخشراش ئوخشاش دىڭىزغا چۆكەلىدىڭالر، بىراق سىلەر زىمىندا ئىنسانغ

 .دىگەن «ى ياشىيالمىدىڭالرياخش

غەرب مۇتەپەككۇرلىرىنىررڭ ئۆزلىرىمررۇ بررۇ مەدەنىيەتتىكررى، مەنىررۋى 

بوشرررلۇقتىن شرررىكايەت قىلۋاتقرررانلىقىنى بەلكرررى تېخرررى، ئىنسررراننى 

ئىككىلىنىشرررتىن ئرررارام تاپتۇرالمايررردىغان، قورقۇنچىررردىن خررراتىرجەم 

قىاللمايررردىغان مەنپەئەترررپەرەس ئرررۇ مررراددى مەدەنىيەترررتە ئرررۇزۇن 

املىشىشررررتىن ئاگاڭالنرررردۇرۇ ، ئاگاھالنرررردۇرۇش قوڭغررررۇرقىنى داۋ

 . چېلىۋاتقانلىقىنى كۆرەۋاتىمىز

 تەكچىلىرىنىڭ ئاگاھالندۇرۇشلىرىېە ئەدەبىيات يپەن، پىكر ۋ -ئىلىم 

ئررالىمالر، پەيالسرروپالر، ئۇسررتازالر، ئەدىررپلەر ۋە سىياسررىيۇنالرنىڭ 

غەرىررق بولررۇ  غەربنىررڭ مرراددى مەدەنىرريەت ۋە سررانائەت سررايمانلىرىغا 
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ئارقرا  -كېتىشنىڭ ئاقىۋىتىدىن ئاگاھالندۇرۇ  قىلغران سرۆزلىرى ئرارقىمۇ 

 .بولماقتا 

پەن  -ئېرىشرركەن تەبئررى  مۇكاپاتىغررا «نوبىررم»تارىرردىن بۇالرنىررڭ قا

الرنىڭ ئاگاھالندۇرۇشلىرى، بىر  «ئالكىس كارىم ۋە رىينى دوبو» ئالىملىرى

 .ىلىپ كەلتۈرىمىز ئازدىن كېيىن بۇالرنىڭ سۆزلىرىنى نەقلى ق

ئىلىرم »: شۇنداق دەيدۇ «جون دىيۇ»ىلىق مەشھۇر پەيالسو  ئامېرىك

پەننىڭ بىرلىككە كەلگەن ئەخالقى قىممەتلىرىنى پرارچىال  تاشالشرقا  -

پەننىرررڭ ئەخالقرررى قىممىرررتىگە -رۇخسرررەت قىلىررردىغان ۋە ئىلىرررم 

قىلىرپ تاشراليدىغان  ئىشەنمەيدىغان مەدەنىريەت ئرۆزىنى ئرۆزى ۋەيرران

 [!غا قاراڭكىتابىسانلىقى نامىلىق ئىنساننىڭ ئىن] «ەدەنىيەتتۇرم

ىخشررۇناس پەيالسررو  ئەنگىلىيەلىررك ھررازىرقى زامرران مەشررھۇر تار

 «كرولى ۋولسرۇن»ئامېرىكىلىق يازغۇچى مۇنداق دىگەن، ئۇنى  «تويىنبى»

سانائەت پەنلىرى قۇربان بولغۇچىالرنى ئالدا  كەتتى، »: نەقلى كەلتۈرگەن

سرانائەتنىڭ . زىنى ئۆزى كونترول قىلىشتىن چىقىرىپ تاشلىدىئۇالرنىڭ ئۆ

« كنو، رادىيوالر «ىڭ ئورنىغائالدىشىغا ئەگىشىپ، روھلىرىنى سېتۋىتىپ، ئۇن

كەلتۈر   چىقارغان برۇ مەدەنىيەتنىرڭ  «يېڭى سودا»بۇ . نى ئالماشتۇردى

ى روھى نرامراتلىقن «ئاپالتۇن». روھى نامراتلىق پەيدا بولىدى نەتىجىسىدە

، «دوس ھىكسرىلى»دە  سرۈپەتلىگەن بولسرا،  «ىيىتىئچوشقىالر جەم»

 . دە  سۈپەتلىگەن «يېڭى پاقىراق ئالەم»

غەرب ئەللىررى مراددى برايلىقتىن »: تويىنبى سۆزىنى داۋامالشتۇرۇ 

لىكررولىن ]. دىررگەن «تاپالمايرردۇدىنغررا يررۆتكەلمىگىچە ياخشررى نەتىررجە 

  [!ىغا قاراڭبنامىلىق كىتا «مەدەنىيەتنىڭ زاۋال تېپىشى»ۋولسۇننىڭ 

ئىردالي »دوسرتى  «جرون شرىتاينىك»ىلىق مەشرھۇر ئەدىرپ ئامېرىك

ىنىررررررڭ ئامېرىك»: غررررررا يازغرررررران خېتىرررررردە« ئىسررررررتى ىنۇن

ىدا كۆ  نەرسىلەر بار، بىرراق ئامېرىك. بايلىقتۇر (قىيىنچىلىقى)مۈشكۈلىسى

ھۇششرىمىزنى تاپقىردەن  -بىرز ئەقلرى. لىك روھى مەسئۇلىيەت يوقيېتەر
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، بىز تەبىئەت ئۈستىدىن غەلبە قىاللىردۇق، موھتا جىدە سىلكىنىشكە دەر

 .دىگەن  «سىمىز ئۈستىدىن غەلبە قىاللمىدۇقبىراق نەپ

غەرب مەدەنىيتنىڭ سايىسىدا ئۆسۈ   «بىروشىرت» گىرمانىيە شائىرى

 :نىڭ تىراگىدىسىنى بۇ سرۆزى بىرلەن ئىپرادىلىگەنئەۋالديېتىلگەن يېڭى 

بىرز دىنسرىز . الردئاالقىسى، مۇناسىۋىتى يوق ئەۋال اقارا ھېچقاندئبىز ئۆز»

، ياشرلىرىمىز يۋە راھەتسىز تۇرمۇشتاۆ قوياشىمىز تار، مۇھەببىتىمىز ۋەھشى

الر، بىز بەلگىلىمىسىز، چەكلىمىسىز ۋە ھىمايىسرىز ئەۋالدئىرادىسىز بولغان 

 .«الردۇرمىزئەۋالد

ەنقىررد غەرب مەدەنىيتىنررى ت «جررارۇدى»فىرانسررىيەلىك پەيالسررو  

غەرب مەدەنىيتىردە . ئۇنى پىررئەۋىن مەدەنىيىترى دە  ئاتىردى»قىلىپ، 

سرايمانغا  -پەن برار، ھىكرمەت يروق، ئرۇ مەدەنىريەت ئۈسركۈنە  -ئىلىم 

 بولۇپمۇ ئالالھىنىڭ بىرلىكرى. ئىنسانغا كۆڭۈل بۆلمىدىئەھمىيەت بەردى، 

ىالھ دە  ئاساس قىلىدىغان، دولالرنى ئ «بازارنىڭ بىرلىكىنى»نىڭ ئورنىغا 

ا چۈشكۈنلۈشۈشرنىڭ ئامېرىكر] «ا مەدەنىيىترى شرۇنداقئامېرىكقارايدىغان 

  !اراڭقا قكىتابنامىلىق  [ئاۋانگارتىدۇر

 «ئىيزىنھراۋىر»بۇ تەرەپكە كۆڭۈل بۆلگەن سىياسىيۇنالرنىڭ قاتارىدىن، 

ئرۇرۇش ۋە »ىنىڭ مەشھۇر تاشقى ئىشالر مىنىسرتىرى ئامېرىكدەۋىرىدىكى 

 .دۇر «داالس»رى ونىڭ ئاپتكىتابدىگەن  «تىنىچلىق

 موھترا ا ئامېرىكرنرامىلىق بابىردا  «ھراجىتىمىزروھرى »نىڭ كىتابىئۇ 

برۇ مەسرىلە مراددى »: بولۇۋاتقان نەرسىلەرنى بايان قىلىپ مۇنداق دىگەن

نەرسىلەرگە تاقالمايدۇ، بىزدە ئالەم بويىچە ماددى ئەشياالردىن ئەڭ كرۆ  

اتقرران نەرسررە كۈچلررۈن ۋە ترروغرا مەھسررۇالت بررار، بىررزگە كەمچىررم بولۇۋ

برۇ . ئەقىدىدۇر، ئەقىدە بولمىسا بىرزدە برار نەرسرىلەر ئراز بولرۇ  قالىردۇ

ماھارەتلىررك سىياسررىيۇنالر، زىرررەن دىپلۇمررات  يررۇقىرىكەمچىللىكنررى 

م برومبىالر خادىملىرى، ئىجادىيەتلىك ئرالىمالر يراكى باشرقۇرۇلدىغان ئراتۇ

 .«تولۇقال  بېرەلمەيدۇ
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: تىن ئىلگىررى مۇنرداق دە  يازغرانئۆلۈ  كېتىش «ۋولسۇن»زۇڭتۇڭ 

رەپتىن بىزنىڭ مەدەنىيتىمىز روھانىيتىنى قايتۇرۇ  ئەكەلمىسە، ماددى تە»

 .«ئۇزۇن داۋاملىشالمايدۇ

پەننىررڭ ئىنسررانىيەتنى بەختلىررك  -بۈگررۈنكى مەدەنىيەتررتە ئىلىررم 

 قىلىشتىن ئاجىزلىقى

رلىكىرررگە پەننىرررڭ ئەھمىيىرررتىگە، ئەقىرررم ۋە ئۇنىرررڭ زۆر -ئىلىرررم

ئىشەنسەكمۇ، ئەقىم ئىنسان ئۈچرۈن ھەمرمە نەرسرە ئەمەس، شرۇنداقال 

 . پەن ھاياتتىكى ھەممە نەرسە ئەمەس دەيمىز -ئىلىم 

پەننىڭمرۇ  -ئەقىلنىڭ ئېشىپ كېتەلمەيدىغان چەكلىمىسى بار، ئىلىم 

جرۇدىيەتنى چۈشرەند ر ش ۋۇ. ئېشىپ كېتەلمەيدىغان چەكلىمىسرى برار

، ھاياتنىررڭ غايىسررى، كائىناتنىررڭ (ەلگەنلىكررىمە ئۈچررۈن كېدۇنياغررا نرر)

باشلىنىشى ۋە ئاياغىلىشىشرى، ئۆلرۈم ۋە ھايرات مەسىلىسرى ۋە شرۇنىڭغا 

ئاالقىدار چوڭ ۋۇجۇدىيەت مەسىللىرىنى ئەقىم ئۆزى يالغۇز ھرېس قىلىرپ 

چرۈنكى . كېتەلمەيدۇ، ئىلىممۇ ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى سوزالمايدۇ

ماددى ۋە تەجىرربىگە بويسرۇنىدىغان نەرسرىلەرگە ئىلمنىڭ ھۆكۈمرانلىقى 

 .خاس

ئىنسرراننىڭ دۇنياغررا كىلىشررى، بررۇ دۇنيررادىكى غايىسررى، زىمىنرردىكى 

ۋەزىپىسى، كائىنات ۋە ھايرات بىرلەن، كائىنرات ۋە ھايراتلىقنى يراراتقۇچى 

بىلەن بولغان ئاالقىسىنى بەلگىرلەش ئۈچرۈن ئەقىرم ۋە ئىلىمردىن باشرقا 

بۇ مەرىپەت مەنبەسى ئىالھىي ۋەھيىدىن باشقا  .مەرىپەت مەنبەسى الزىم

ئررۇنى ئىمرران كەلتۈر شررتىن باشررقا يررول بىررلەن ئررالغىلى . نەرسررە ئەمەس

خىرم دەۋرىرلەردە ئىنسرانالر بۇنىڭغرا ئۇرۇنرۇ  باققران -خىلمۇ . بولمايدۇ

سرراغالم ۋەھرريىگە تايانغرران . بولسررىمۇ سرراغالم نەتىجىررگە يىررتەلمىگەن

 . ەنچىلىكئىماننىڭ ئۆزى بىردىن بىر ئىش
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ئىمان چوڭ ۋۇجۇدىيەت مەسىللىرىنى شەرھىلە  بىرەلەيدۇ، ئىنساننى 

ئەزەلى بولغان چوڭ ۋۇجۇدىيەتكە باغلىيااليدۇ، ئىمان ئىنسراننىڭ ھاياتىغرا 

 . تەبىئەت، غايە ۋە ۋەزىپە بەلگىلە  بىرىدۇ

ئىمان شۇنداقال ئىلىمنى بۇرۇلرۇ  كىتىشرتىن سراقاليدۇ، ئرۇنى يامران 

 . ىتىشتىن توسا  قالىدۇيولالرغا ئىشل

ئىسالم مەدەنىيتىنىڭ سايىسى ئاستىدا ئىماننىڭ كۆرسەتمىسى بىلەن 

پەن پرارالق مەدەنىريەت تىكلىيەلەيردۇ ۋە گۈللەند رىردۇ، -تۇرغان ئىلىرم 

 . ئىنسانالرنىڭ خىزمىتى ۋە ئۇالرنى بەختلىك قىلىش ئۈچۈن ئىشلەيدۇ

ن تارىخى زىددىيىتىنىڭ چىركاۋ بىلەن بولغان ئۇزۇ -ياۋرۇپادىكى ئىلىم 

ئالالھنىررڭ ھىدايىتىرردىن يىررراق، ئىمرران بىررلەن -شررارائىتى تۈپەيلىرردىن

ئاالقىسررى ئررۈز ن تۇرغررانلىقى ئۈچررۈن، ئۇنىررڭ نەتىجىسرردە ھەر ۋاقررل 

ئىنسررانىيەتكە تەھرردىل سررېلىۋاتقان خىمىيلىررك، بىئولوگىيلىررك قررۇرالالر، 

 . قىرغۇچى ۋە ۋەيران قىلغۇچى قۇرالالر پەيدا بولدى

سالمنىڭ ئاچقۇچى ئىلىم ۋە چۈشرەنچە بولغران بولسرا، ئىسرالمنىڭ ئى

 .جەۋھىرى ئىماندۇر، ئىماننىڭ جەۋھەرى تەۋھىددۇر

بۇ ئەسىردە ئىنسانالر نېمە ئۈچۈن بەختسىزلىكىدىن شىكايەت قىلىپ، 

ھاياتنىررڭ ھېچقانررداق قىممىتىنىررڭ يرروقلىقىنى ھررېس قىلىررپ داۋراڭ 

لەر، ماتىماتكررا ۋە تۇرمۇشررنىڭ قىلىشررىدۇ؟ كائىنررات ئىلمررى، تەبئررى پەنرر

شەكلىنى ئرۆزگەرتكەن، يىراقنرى يېقىنالشرتۇرۇ ، تۆمرۈرنى سرۆزلەتكەن، 

قىيىنچىلىقنى ئاسانالشتۇرۇ  بەرگەن پەن تېخنىكا تەرەققىياتى، ئىنسانالر 

د چ كېلىۋاتقان بەختسىزلىك كىرزىسى، گاڭگىراش ھادىسرلىرىنى يوقۇترۇ  

 ئىنسانالرغا بەخل ئاتا قىاللماسمۇ؟

پەننىڭ ئىنسانىيەتنى قۇتقرۇزۇش -ئەمەلىيەتتە مەشھۇر ئالىمالر ئىلىم 

 .رولىنى ئېلىپ مېڭىشتىن ئاجىز ئىكەنلىكىنى تەكىتلىمەكتە
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 مەشھۇر ئالىمالرنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرى

پەن ساھەسرىدە نوبىرم مۇكاپاتىغرا  -بۇ ئالىمالرنىڭ قاتارىدىن ئىلىرم 

نرامىلىق مەشرھۇر ئەسرەرنىڭ  «ئىنسران نرامەلۇم نەرسرە»ئېرىشكەن ۋە 

-دا غەرب مەدەنىيتىنى ئىلىم كىتابى، بۇ ئالىم ئۇ «ئالكىس كارىم»ى ئاپتور

پەن ۋە لوگىكررا ئۈسررتىگە تۇرغۇزۇلغرران ئىلمررى تەنقىررد ئاساسررىدا تەنقىررد 

 .قىلغان

ھرازىرقى مەدەنىريەت »: ىردا مۇنرداق دەيردۇبكىتا «ئالىكس كارىرم»

چۈنكى بۇ مەدەنىيەت بىزگە ئۇيغۇن . ائۆزىنى قىيىن شارائىتتا ھېس قىلماقت

بۇ مەدەنىيەت بىزنىرڭ ھەقىقرى تەبئىتىمىرزگە قىلرچە رىئرايە . كەلمەيدۇ

ئۇ ئىلمرى كەشرپىيات خىيراللىرى، ئىنسرانالرنىڭ . قىلىنماستىن تۈز لگەن

گەرچە ئررۇ . خىيرراللىرى، نەزەريەلىرررى ۋە قىزقىشررلىرى بررويىچە تررۈز لگەن

ىق پەيردا بولغران بولسرىمۇ، بىرراق ئرۇ مەدەنىيەت بىزنىڭ كۈچىمىز ئرارقىل

ئىنسان ]. «ۋە شەكلىمىزگە ماس كەلمەيدۇمەدەنىيەت بىزنىڭ ھەجمىمىز 

 . ىدىن ئېلىندىبنامىلىق كىتا [نامەلۇم نەرسە

بىرز ئىنسراننى تەبىرئەت ۋە ئاسرتىرونومىيە »: مۇنداق دەيردۇئۇ يەنە 

ئىنسران برۇ . قىلشرىمىز الزىرم دشەكىلدىن ئازائالىملىرى يارتىپ چىققان 

شەكىلدە گەرچە ئۇنىڭ قەدىر قىممىتى شۇنچە چوڭ بولسرىمۇ ئرويغىنىش 

 .«دەۋرىدىن تارتىپ تار دائىرىگە كىرىپ قالدى

بۇ مەدەنىيەتنىڭ ماددىۋى دۇنياسى ئىنسانغا نىسبەتەن تاردۇر، ماددى 

ھىل شەكلى بىلەن ئىنسانغا ئۇيغۇن ۇنياسى، ئىقتىسادى ۋە ئىجتىمائى مدۇ

 .كەلمەيدۇ

ئوتتۇرغرا قويغران برۇ مەسرىلىنى نوبىرم مۇكاپاتىغرا  «الىكس كارىرمئ»

رىيىنبرى »ئېرىشكەن، بىئولوگىيە ئالىملىرىنىڭ چوڭلىرىدىن بىرسى بولغان 

دا كىتابىناملىق  «ئىنساننىڭ ئىنسانلىقى»بۇ ئالىم . تەكىتلە  ئۆتتى «دوبو

دەۋا پەن دەۋرىردە ياشراۋاتىمىز دە   -بىرز ھرازىر ئىلىرم »: مۇنداق دەيدۇ
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بىراق ئىلمى مەيداندا ئىنسانالرنىڭ ئىشرلىرىنى ئىردارە قىلىشرتا . قىلىمىز

بىرز مراددا . ئەسلە  ئۆتكىدەن مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان تەڭپۇڭلرۇق يروق

ھەققىردە ۋە سررىرىتقى دۇنيررادىن پايدىلنىشرتا نۇرغۇنلىغرران مەلۇمرراتالرنى 

وينىشىشرتىن شۇنداق تۇرۇقلۇق بىزنىڭ بۇ ماھرارىتىمىز بىرلەن ئ. توپلىدۇق

كۆپىنچە ۋاقىتالردا بىرز برۇ يەر . كېلىپ چىقىدىغان تەسىرنى بىلمەيۋاتىمىز

 .«الردەن ئىش ئېلىپ بېرىۋاتىمىزئەۋالدشارىدا ياشاۋاتقان ئەڭ ئاخىرقى 

ئىنسرانىيەت ئەقلىنىرڭ  ھازىر ئىنسرانالر ياشراۋاتقان غەلىرتە ھايرات،

 ر ىلىشى ئۈچۈن زۆرشى، ئىنسانيەت ئىمكانىيتىنىڭ ئۆسۈ  يېتۇساغالم بول

 . كار قىلىپ تاشاليدۇېبولغان جانلىق بىرىكمىلەرنى ب

ھىتالردا ھايراتىنى ئۆتكۈزىۋاتقرران ۇپەيالسروپالر، برۇزۇق ئىجتىمررائى مر

ھىتنى بىرز ئرۇ ياشرالرغا ۇبۇ م. ئوغالنالرنىڭ كەلگۈسىدىن ئىككىلەنمەكتە

 ئېچىنىشررلىق يېرررى شررۇكىۆ بۈگررۈن. ئويالنماسررتىن يارتىررپ بېرۋاتىمىررز

ئىنسرراننىڭ تەپەككررۇر قىلىررش ئاالھىرردىلىكلىرى ۋە خۇسۇسررىيەتلىرى 

الر ۋە ماددى نەرسىلەرگە كۆڭۈل بۆلۈ ، ئىنسانالرغا سرەل مۇھىتبۇلغانغان 

 . قارايدىغان ئىجتىمائى ئادەتلەرنى پىالنالنماقتا

ر نىجاتلىق، بەخل  يئىككى ئەسىردىن بۇيان، غەرب ئەللىرىۆ ھەقىقى

ا كەشرپىياتى ئرارقىلىق پەيردا بولىردۇ دە  قرارا  تېخنىك -سائادەت پەن 

تېخنىكا ئىجادىيىتى ئىنسراننىڭ مراددى برايلىقىنى ئاشرۇرۇ ، . كەلمەكتە

بىرراق . بەدەن قۇرۇلمىسىنىڭ ساغالملىقىنى ياخشىلىغانلىقىدا شرەن يروق

سررائادەتنى پەيرردا قىلىررپ  -تېخنىكررا كەشررپىياتى ئىنسررانغا بەخررل 

 .ملىقنى بېرەلمىدىبېرەلەيدىغان بايلىق ۋە ساغال

پەن ۋە تېخنىكىنى ئەخالقى -ئىلىم ، ئالىمالر»: ئۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى ئىنسرانيەتنىڭ مەنپەئەترى . يوق ۋاستىالر دە  قارايدۇ

-ئىلىرم . ياكى ئىنسانىيەتنىڭ ۋەيران بولىشى ئۈچۈن ئىشلىتىش مرۈمكىن

ىشرقا قرادىر بوالاليردۇ پەن ئىلمى قىيىنچىلىقالرنىڭ ھەممىسىنى ھەل قىل

تەسررەۋۋۇر يالغانغررا  -سررەۋىيەدىكى ئرراڭ  يررۇقىرىدىررگەن كررۆز قاراشررنى 
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پەن تېخنىكىسرى كونرا قىيىنچىلىقالرنرى ھەل -چۈنكى ئىلىرم . چىقىرىدۇ

 . «قىيىنچىلىقالرنى قوزغا  چىقماقتاقىلىشقا بولغان كۆرشىدە يېڭى 

 «ىالالمردۇ؟بە قىرا تەرەققى قىلىرش خۇراپاتلىقىردىن غەلئامېرىك»ئۇ 

قىلىررپ، ئىچكررى ئىشررالر سررىكىرتارى  دىررگەن مرراۋزۇ توغرسررىدا سررۆز

 : نىڭ سۆزىنى نەقلى كەلتۈر   مۇنداق دەيدۇ «ئىسىيورات ئوۋرال»

ىنى، قىتئەلەر بويىچە چروڭ كىررزىس ئامېرىكئىنسان ياسا  چىققان »

 -ئەگەر بىررز ئرراڭلىق بولمايرردىكەنمىز تررارىخ بىزنررى. دە  قرراراش ئاسرران

الر دىگەن ئاساس بىلەن تىلغرا ئەۋالدئاي شارىغا ئېلىپ چىققان  ئىنساننى

 . «ۆكۈ  كەتتۇقئالىدۇ، بىراق بىز تىزىمىزغىچە پاسكىنا ئىشالرغا چ

 ھىنرى لىنك»: ئالىمى پىروفىسسورىنىڭ مەشھۇر پىسخولۇگىيە ئامېرىك

پەن ۋە پىكرنى ھۆرمەتلەش دىرگەن بانرا بىرلەن ئىمراننى  -غەيىب، ئىلىم

پەننىرڭ  -لغانالرغا قارشى پىكرىنى بايران قىلىرپ، يرالغۇز ئىلىرم ئىنكار قى

ىنى يارىتىررپ سررائادەت سررەۋەپلىر -ئررۆزىال ئىنسررانغا ھەقىقررى بەخررل

 .دىگەن «بېرەلمەيدۇ

پەن مەيردانلىرىنىڭ ھەممىسرىدە پىكرر  -ئەمەلىيەتتە ھازىر ئىلىرم »

ىمۇ شرۇنداق بولسر. مەسىلىنى ئۇلۇغاليدىغان كۆر نۈشرلەر پەيردا بولماقترا

يەنرى مەنىرۋى ھايراتتىن ) پىسخولوگىيە ئالىملىرى يالغۇزال پىكرر قىلىرش 

تىنى ۋەيران قا تايىنىش، ئىنساننىڭ بەخل سائادى( يىراق تەپەككۈر قىلىش

 . دىمەكتە «قىلىشقا يېتەرلىكتۇر

مەرىپەتنىرڭ تەرەققرى  -بىز قىيىن ھايات مۈشركۈللىرىمىزنى ئىلىرم »

سائادەتنى يالغۇزال ئىلىرم  -ايمىز، بەخل قىلىشى بىلەن ھەل قىلىپ بواللم

پەننىڭ تەرەققرى  -ئىلىم . مەرىپەت يولى ئارقىلىق قولغا كەلتۈرەلمەيمىز -

قىلشررىنىڭ مەنىسررى ئىشررالرنىڭ قااليمىقانلىشىشررنىڭ كۆپىيىشررىدۇر، بررۇ 

ئىلىمالر ھاياتنىڭ ئوچۇق ھەقىقەتلىرى بايرىقى ئاستىدا بىرلەشتۈر لمىسە، 

ر، ئرۇنى ئىجرات قىلىرپ چىققران ئەقىللەرنرى ئرازات ئۇ چاغدا بۇ ئىلىمرال

. بەلكررى ئەقىلالرنىررڭ ۋەيررران بولۇشررىغا باشررال  بارىرردۇ. قىاللمايرردۇ
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 «الزىرم بىرلەشتۈر ش مەسىلىسى چوقۇم ئىمران يرولى ئرارقىلىق بولۇشرى

  [بەت – 86 -كىتابنامىلىق  «ئىمانغا قايتىش»]. دىگەن

 غەرب ئىلمى دىندىن يىراق

 -ئېنىق بولغان تارىخى شارائىتالر تۈپەيلىدىن -پەن - غەربتىكى ئىلىم

چرۈنكى . بەلكى دىنغا قارشى پەيدا بولغران. دىندىن خالى ئۆسۈ  چىققان

پەن ۋە ئۇنىررڭ ئىجررادىيەتلىرىگە قارشررى پوزىتسررىيدە  -چىركرراۋالر ئىلىررم 

پەن دىننرى تاشرال ، يرالغۇز قەدەم  -شۇنىڭ ئۈچۈن ئىلىم . تۇرغان ئىدى

مەرىرپەتكە قارشرى تۇرىردۇ دە   -ر دىننىڭ تەبئىتى ئىلىم ئالىمال. باستى

ن يۈز ئۆرىدى، تەتقىقاتلىرى ۋە ئالالھتى -ئويال ، دىننىڭ مەنبەسى بولغان 

 .قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىللىرىدە ئالالھنىڭ ئىسمىنى ئاتاپمۇ قويمىدى

پەن  -پەن ۋە ئىلىرررم  -مانرررا برررۇ غەرب مەدەنىيتىررردىكى ئىلىرررم 

شرۇنىڭ ئۈچرۈن . ئىدى( كۆز قاراش)روھ  يۇقىرىىگەللىگەن ئەربابلىرىنى ئ

دىرگەن ( ئالالھنىرڭ كائىنراتتىكى قرانۇنى) مەرىپەتنىڭ قانۇنلىرى -ئىلىم 

ئاساس بويىچە ئۈگتىلمەي، تەبىئەتنىڭ ئىشرلە  چىقارغران مەھسرۇالتى 

مانرا برۇ ئالالھنىرڭ : ئالىمالر ئوقۇغۇچىالرغا. دىگەن ئاڭ بويىچە ئۆگتىلدى

. ىگەننى ئۈگەتمەي، تەبىئەتنىڭ قۇدرتى دىگەننى تەلىرم بەردىقۇدرىتى د

تەبىئەت بولسرا بىرر نەرسرىنى ياسراش يراكى ئىشلەپچىقىرشرتىن ئراجىز 

 .مەخلۇقتۇر

زىمىنردا كۆر لىۋاتقران برۇ ئىجرادىيەتلەر، ھەمرمە نەرسرىنى  -ئاسمان

: ئررالالھ قۇرئانرردا. پۇختررا قىلغرران ئالالھنىررڭ يارتىشررىدىن كەلررگەن

( ئرۆزىگە مۇناسرىپ)رىمىز شۇنداق زاتتۇركى، ھەممە نەرسىگە پەرۋەردىگا

دىلىنىردىغان شەكىم ئاتا قىلردى، ئانردىن ئۇالرغرا ياشراش يروللىرىنى، پاي

  [ ئايەت – 63 اسۈرە تاھ]. دەيدۇ نەرسىلەرنى كۆرسەتتى

 .بىز مۆمىنلەر مۇشۇنداق ئىشىنىمىز
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 -شررىلىقمەرىپەتنىررڭ ئىجررادىيەتلىرىنى ياخ -غەرب ئەللىرررى ئىلىررم 

زىيررانلىق ۋە ئۆلررۈمگە مۇناسررىۋەتلىك ئىشررالرنىڭ  -يامررانلىق، پايرردىلىق 

 . ھەممىسىدە ئىشلەتتى

پەن مەھسرۇالتلىرىنى ئىنسرانىيەتنى ۋەيرران قىلىۋىتىردىغان  -ئىلىم  

 - 43. ئۈسرركۈنلەر سررۈپتىدە ئىشلتىشرركە پىسررەنل قىلىررپ قويمىرردى

مىليۇنلىغرران ئەسررىردىكى ئىككىنچررى دۇنيررا ئۇرۇشررىدا ئۆلررۈ  كەترركەن 

سىز ھاياتلىقنى ھېسابئىنسانالر ۋە ياپۇنيەنىڭ خىروشىما، ناگاساكى رايۇنىغا 

 !ئىشىلتىلگەنلىكىگە قارىمامسىز؟ ۋەيران قىلغۇچى ئاتۇم يادرو بومبىالرنىڭ

 -پەيدا بولۇشى، ئۇسۇلى، ئىجرادىيىتى مانرا مۇشرۇنداق بولغران ئىلىرم 

سررەۋە  بولۇشررى ۋە  سررائادىتى ئۈچررۈن بەخررلپەننىررڭ ئىنسررانىيەتنىڭ 

ئىنسانىيەت د چ كېلىۋاتقان بەختسرىزلىكتىن ئىنسرانىيەتنى قۇتقۇزغرۇچى 

 .رولىنى ئېلىشىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ

 -ئۇالرنىڭ پىسخولوگىيە ئالىملىرى ئېيىتقاندەن -پەن -بەلكى بۇ ئىلىم

ئۇالرنىڭ بەختسىز بولرۇ  قىلىرش ۋە مەنىۋىيتىنىرڭ قرۇرۇق بولۇشرىدىكى 

 . لەرنىڭ جۈملىسىدىندۇرسەۋەپ

 پەلسەپىنىڭ ئىنسانىيەتنى بەختلىك قىلىشتىن ئاجىزلىقى

پەن ۋە ماتىماتكا بۇ دەۋرىمىرزدە شرۇنچىۋاال تەرەققرى قىلغران -تەبئى 

-پەلسرەپە . بولسىمۇ ئىنسانىيەتنى بەختسىزلىكتىن قۇتقۇزۇ  قااللمىردى

 -ىرى بىلەنخىم كۆز قاراشلىرى، ئوخشاشمىغان يۆنىلىشل -ئۆزىنىڭ خىلمۇ 

پەللىرگە  يرۇقىرىخۇسۇسەن ماددى مەيردانالردا  -ھازىرقى ئىنسانىيەتنى 

قاراڭغۇلۇق دىڭىزىدا غەرىرق بولرۇ  كىتىشرتىن  -يەتكەن غەرب ئەللىرىنى

 قۇتقۇزۇش كىمىسى بولۇشقا قادىر بوالالمدۇ؟ 

ئالالھنىڭ بارلىقى، بىرلىكرى ۋە يەكركە يىگانىلىقىردىن ئىبرارەت ئەڭ 

 .خىم قاراشتا بولماقتا -تە پەيالسوپالرخىلمۇ ئوچۇق ھەقىقەت
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پەلسەپىچىلەرنىڭ قاتارىردا ئىالھنرى ئىنكرار قىلىردىغانالر ۋە كرۆزىگە 

كۆر نمەيرردىغان نەرسررىلەرنىڭ ھەممىسررىنى ئىنكررار قىلىرردىغانالرمۇ بررار، 

ئۇالرنىڭ نەزرىدە كائىناتتا ماددىدىن باشقا نەرسە يروق، ئۇنىڭردىن باشرقا 

 .ۇراپاتتىن ئىبارەتنەرسىنىڭ ھەممىسى خ

چىلىغىنى ئىسرپاتال ، ئۇنىڭغرا بۇالرنىڭ ئەكىسچە ئىالھالرنىڭ بىر قان

دىنرى پەلسرەپەچىلەر . كتىپ سۈپەت بەرمىگەن پەلسەپىچىلەرمۇ بارېيئوب

 .تامامەن بۇنىڭ ئەكسىچە

، مەسىلىسرىدە بىرردەن بولمىغىنىردەن «ئىرالھ»ئىنسانالرنىڭ ئەقلى 

ئىنسان دىگەن نېمە ئۇ؟ ئرۇ . ن بولمىدىئىنساننىڭ مەسىلىسىدىمۇ بىردە

مەڭگۈلۈن روھمۇ ياكى يوقايدىغان ماددىمۇ؟ ئاسرماندىن چۈشركەن نۇرمرۇ 

ياكى زىمىندىن پەيدا بولغان توپىمۇ؟ پەرىشرتە سرۈپەت مەخلۇقمرۇ يراكى 

قىممىتى يوق ھايۋانمۇ؟ تەپەككۇر قىلىرش، ئرويالش سراالھىيىتىگە ئىرگە 

مۇ؟ ئۆزگىرىشررچان نەرسررىمۇ يرراكى ئەقىلمررۇ يرراكى ئىختىيارسررىز شررەھۋەت

ئۆزگەرمەيرردىغان نەرسررىمۇ؟ شەخسررىيەتچىمۇ يرراكى باشررقىمۇ؟ يەكرركە 

مەخلۇقمۇ ياكى ئاممرا بىرلەن بىلرلە ياشرايدىغان ئىجتىمرائى مەخلۇقمرۇ؟ 

تەربىيە ئۈنۈم بېرىدىغان مەخلۇقمۇ ياكى ئۈنرۈم بەرمەيردىغان مەخلۇقمرۇ؟ 

لۇقمرۇ يراكى تېرىغۇچىسرىز بۈيۈن مەقسەتلەر ئۈچۈن يارتىلغان ئىسىم مەخ

پەيدا بولۇ  قالغان قۇرۇغلۇقنىڭ ئۆسۈملۈكىمۇ؟ ئىنساننىڭ ھەقىقىتى زادى 

نررېمە؟ ئررۇ ياراتقۇچىسررىز يارتىلرردىمۇ يرراكى ئررۇنى مررۇئەييەن يرراراتقۇچى 

ياراتتىمۇ؟ قايسى مەقسەتلەر ئۈچۈن يارتىلردى؟ نرېمە ئۈچرۈن ياشرايدۇ؟ 

كېريىن ئراقىۋىتى قانرداق  ھاياتتىكى ۋەزىپىسى نېمە؟ ئۆلرۈ  كەتكەنردىن

خىم رايرۇنالردىكى،  -الرغا ھەر ئەسىردىكى، خىلمۇ سوئالبولىدۇ؟ دىگەن 

ئوخشاشمىغان يۆنىلىشلەردىكى پىكرر ۋە پەلسرەپە ئەربابلىرىنىرڭ بەرگەن 

غەرب ئەللىررى بىرلەن شرەرق ئەللىرىنىرڭ، . خىم بولماقتا-جاۋابى خىلمۇ

كرۆپىنچە . ردەن ئەمەسئوڭچىالر بىرلەن سرولچىالرنىڭ كرۆز قارىشرى بىر
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پەلسەپەگە چوڭقۇرلىغانالر ئۆزى ئىزدىنىۋاتقان مەسرىلىدە قراتتىق ھەيرران 

 .بولۇشماقتا

 پەلسەپىنىڭ توقۇنۇشى ۋە زىددىيىتى

، كونا ۋە يېڭى !غەرب ۋە شەرىقتىكى پىكر ۋە پەلسەپە تارىخىنى ئوقۇڭ

مىنرى نې! پەلسەپىۋى يۆنىلىشلەرگە دىققەت نەزرىڭىز بىلەن قارا  چىقىڭ

 ھېس قىلىسىز؟ 

قارىسررررىڭىز، نەمۇنىلىررررك پەلسررررەپىچىلەرنىڭ ئەمەلىيەتچررررى 

پەلسەپىچىلەرگە قارشى ئىكەنلىكىنى، روھانى پەلسرەپىچىلەرنىڭ مراددى 

پەلسررەپىچىلەرگە قارشررى ئېقىمرردا ئىكەنلىكىنررى، ئىالھقررا ئىشررىنىدىغان 

دە پەلسەپىچىلەرنىڭ ئاتىزىم ۋە دەھرىزىمچى پەلسەپىچىلەرگە قارشى پىكر

ئىكەنلىكىنررررى ۋە مەسررررئۇلىيەتنى ئىجرررررا قىلىشررررقا چاقىرىرررردىغان 

پەلسررەپىچىلەرنىڭ مەنررپەئەتكە چاقىرىرردىغان پەلسررەپىچىلەرگە قارشررى 

 .ئېقىمدا ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىسىز

ۋىجرردانغا قايتررايلى دە  چاقىرىرردىغانالرنى ۋە ۋىجرردانغا قررايتىش 

سررۈپەتلەر بىررلەن خۇراپرراتلىق دە  توۋاليرردىغانالرنىۆ ئىنسرراننى ياخشررى 

سرررۈپەتلەيدىغانالرنى ۋە ئىنسررراننى پرررۈركەنجىگە ئورنىۋالغررران برررۆرە 

دەيدىغانالرنى، ئىنساننى ئەركىن ئىختىيارى مەخلۇق دىگرۈچىلەر بىرلەن، 

ئۇنى شامالنىڭ تەسىرىدىن ئۇچۇ  كېتىدىغان بىر تال پەي دەيردىغانالرنى 

 ! ھېس قىلىسىز

غرا يولردا، باشرقىالرنى خاترا رۇھتىكى كىشلەر ئۆزلىرىنى تروۇھەر بىر گ

ئەركىن ئەقىلغا  -دىندىن يىراق -بۇالرنىڭ ھەممىسى . يولدا دە  ئوياليدۇ

 .تاينىدىغان پەلسەپىچىلەردۇر

شۇنداقال پەلسەپە يۆنىلىشلىرىنىڭ قاتارىدا ھېچقانداق بىرر نەرسرىنىڭ 

ھەقىقەت ئىكەنلىگىنى ئىنكار قىلىردىغان پەلسرەپىچىلەرنى ئرۇچىرتىمىز، 
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ئىنسانمۇ ھەقىقەت . نىڭ نەزرىدە دىننىڭ ماھىيىتى ھەقىقەت ئەمەسئۇالر

بۇالرنىررڭ  !ىرىنىمررۇ ئىنكررار قىلىشررتىبررۇالر ئرراخىرى بېرىررپ ئۆزل. ئەمەس

چۈشەنچىسررىدە ئىنسرران ھەقىررقەت دە  ئويالۋاتقرران نەرسررە قررۇرۇق، 

 . ئەھمىيەتسىز ۋىلۋىدىن ئىبارەت

شەككە تاشاليدىغانالر  شۇنداقال بۇالرنىڭ قاتارىدا بارلىق ھەقىقەتلەرنى

ئۇنرداقتا سرىلەر ھەقىقەتنرى ئىسپاتالشرتا شرەن قىلىشرتىن : ئۇالرغا. بار

بىز » :دەيسىلەر؟ دىيىلگەندە، ئۇالر ئىبارەت بىر ھەقىقەت بار بۇنىڭغا نېمە

دە   «!ىلغران نەرسرىمىزدىمۇ شرەن قىلىمىرزشەن قىلىمىز، يەنە شەن ق

ھەقىقىتىنررى : مەسررىلىدە مانررا بررۇالر ھەر قانررداق بىررر. بەرگەن جرراۋاب

 .ئۇقمايمىز دىگۈچىلەردۇر

. ئىنسان ئەقلىگە ماكان ۋە زامانالرنىڭ ۋەزىيەتلىرى تەسىر كۆرسرىتىدۇ

، ئىجتىمرائى ۋە مەدەنرى مۇھىرلنىڭ شرارائىتى، جۇغراپىلىرك مۇھىتيەنى 

شۇنداقال ئىنساننىڭ كۈچ قۇدرىتى ۋە ۋاستىالر . الر تەسىر كۆرسىتىدۇمۇھىت

 . ەتلىشىشكە بولغان قۇدىرتى ئەقىلنى دائىرىگە ئېلىپ تۇرىدۇئارقىلىق مەرىپ

ئۇنىڭردىن سررىرىل، ئەقىرم شەخسررىيەتچىلىكتىن ھەر قرانچە خررالى 

 -ھرېس قىلىرپ، ھرېس قىلمراي -بولۇشقا ئۇرۇنسىمۇ، كۆپىنچە ۋاقىتالردا 

تەسررىر قىلغررۇچى ئررامىلالر، شەخسررى مايىلچررانلىق، پررارتىيە، گررورۇھ ۋە 

 .ىقىنىڭ ئەسىرى بولۇ  قالىدۇمىللەتچىلىك مايىلچانل

ئۈستۈن  -شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسان ھەر تۈرلۈن يولالردا ۋە ئىشالر ئاستىن

بولۇ  كەتكەندە توغرا يولغا باشاليدىغان ئەقىم نۇرىردىن كۈچلرۈن بولغران 

 . بولىدۇ، ئۇ نۇر بولسىمۇ ۋەھيى نۇرىدۇر موھتا باشقا بىر نۇرغا 

 ۈرگەن نەتىجىسىپەلسەپىنىڭ ئەسىرلەر بويى قولغا كەلت

ئرۆزىنى ئوتتۇرغرا  سروئالبولىدىغان موھىم بىر  موھتا بېرىشكە  جاۋاب

قەدىمقرى ۋە يېڭرى ئەسرىرلەردىكى پەلسرەپىنىڭ : تاشاليدۇ، ئۇ بولسرىمۇ
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نەتىجىسى نېمە؟ پەلسەپە ئەقىلنى توغرا يولغا باشالش، قەلبنى خاتىرجەم 

تكە نېمىنرى قىلىش يراكى روھنرى تېنچىالنردۇرۇش تەرەپرتىن ئىنسرانىيە

 جرراۋابالرغا ھررازىرغىچە قانائەتلىنەرلىررك سرروئالتەقرردىم قىاللىرردى؟ بررۇ 

الر جرراۋاببىرسررىگە قارشررى ھررالەتتە ھەر خىررم  -بىرىلمىرردى يرراكى بىررر 

 !بېرىلدى

پەلسەپە بىنا قىلغاندىن كۆپرەن ۋەيران قىلدى، كۆ  سرۆزلە  كەتترى، 

  !ئەسلى شۇن تۇرغان بولسا ياخشى بوالتتى

مەدەنىيەت »ىمىزدىكى پەلسەپە تار ىخچىلىرىنىڭ بىرىسى، مانا بۇ دەۋر

ۋول »ىلىق ئررامېرىكى ئرراپتورنررامىلىق مەشررھۇر ئەسررەرنىڭ  «ۋەقەلىكررى

دا پەلسررەپىنىڭ كىتابىررنررامىلىق  «پرىنسررىپلىرىپەلسررەپە »، «دىيۋارنررل

يىترى ئىئالەمنىرڭ تەبى»: ئاخىرقى نەتىجىسنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ۋە سۈرىتى نېمە؟ ئالەمنىڭ شەكلى قانداق؟ ئۇنىڭ  نېمە؟ ئۇنىڭ ماددىسى

دەسلەپكى ماددىسى ۋە ئۇنىرڭ قرانۇنلىرى نرېمە؟ يوشرۇرۇن شرەكلىدىكى 

ىن ئاالھىردە ماددىسى نېمە؟ ئەقىم دىگەن نرېمە؟ ئرۇ داۋاملىرق ماددىرد

رول قىلىرپ تۇرامردۇ؟ يراكى ئەقىرم ماددىنىرڭ بىرر بولۇ ، ماددىنى كرونت

( انتەقردىر قىلغر) دىگار ئەتىگەندە يازغران پەرۋەر»: شائىر «پارچىسىمۇ؟

دىگەندەن، بىز ھرېس تۇيغرۇ ئەزالىرىمىرز  «نەرسىنى كەچقۇرۇندا ئوقۇيمىز

بىررلەن ياشرراۋاتقان سررىرىتقى ئررالەم بىررلەن تۇيغررۇمىزدا ھررېس قىلىۋاتقرران 

يوشۇرۇن ئالەمنىڭ ھەر ئىككىلسى ئاپتۇماتىك قانۇنغرا بويسرۇنامدۇ؟ يراكى 

ى ھەر ئىككىلىسىدە كېلىشىپ قېلىش، ئۇچىرشرىپ ماددا ياكى ئەقىلدا ياك

الرنى ئرراز ئررادەملەر سرروئالبررۇ .. .ېلىش ئەركىنلىررك ئاساسررلىرى بررارمۇ؟قرر

مانرا برۇ پەلسرەپىنىڭ ئراخىرقى . بېرىردۇ جراۋابسورايدۇ، كۆ  ئرادەملەر 

مەنبەسى، باشقا ھەرقانداق نەرسە ئىردىلوگىيەدىن ئىبرارەت پۇخترا نىرزام 

 .الزىم ئىچىدە شۇنىڭغا تايىنىشى

ئەمرردى مەغلررۇ  بولغانلىقىمىزغررا تەن بېرەيلررى، پەلسررەپىنى پۇختررا 

ئىگەللەشررتە ماتىماتكررا، ئاسررتىرونومىيە، تەبىررئەت، خېمىرريە، تېخنىكررا، 
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 موھتررا بىئررولگىيە، پىسررخولوگىيە پەنلىرىنررى تولررۇق ئۆزلەشتۈر شرركە 

بولغررانلىقتىن ئەمەس بەلكررى جررۇزئى نەرسررىدىن ئومررۇمى نەرسررىنى 

 !تكەنلىكىمىز ئەقىلررگە سررىغمىغانلىقى سررەۋەبىدىندۇرچۈشىنىشررنى كررۈ

مۇشۇنداق ئومۇمى نەزەر بىرلەن قراراش پىكرىمىرزدىن برارلىق قاپقراقالرنى 

ھايراتلىق ۋە ئالەمنىرڭ ناھرايىتى مرۇرەككە  ۋە ئىرنچىكە . يىراقالشتۇرىدۇ

ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش ئۈچۈن ئراز تروال كەمرتەر برواليلى، ئەقلىمىزنىرڭ 

 .ئالەمنى چۈشۈنۈ  بولۇشى ناھايىتى قىيىن ھاياتلىق بىلەن

كۆتۈر   ئۇلۇغلىغان نەزريەلىرىمىزنىڭ كۆپىنچىسى، ھەممە  يۇقىرىبىز 

نەرسىنى بىلگۈچى ئىالھنىڭ نەزرىدە مەسخىرە قىلىرش ئروبيېكتى بولرۇ  

 ".قېلىشى مۈمكىن

پەلسررەپە تررارىخچىلىرى بىررر قانچىلىغرران پەيالسرروپالرنىڭ بىرىسررى  

نەرسررىنى يەنە بىرسررىنىڭ ئىنكررار قىلۋاتقررانلىقى،  ئىسررپاتال  چىققرران

بىرسررىنىڭ روھررانى يەنە بىرسررىنىڭ مرراددىزىمچى، بۇنىررڭ ئرراقىالنە يەنە 

بىرسىنىڭ ھېسياتچى، بىرسرىنىڭ خىيرالى يەنە بىرسرىنىڭ ئەمەلىيەتچرى 

، پەلسرەپىدىن قولغرا كېريىنئىكەنلىكىنى كۆزدىن كۆچرۈر   چىققانردىن 

اشتى، ئەمەلىيەتتە نۆلدىن باشرقا نەرسرە كەلگەن نەتىجە نېمە؟ دە  سور

  !ئەمەس

ئەزھەر ، بۇ ئەھۋال كۆزگە كۆر نگەن پەلسەپە ئۇسرتازلىرىنىڭ بىرىسرى 

 «ئابدۇلھەمىد مەھمۇد»پىروفىسسور ( رەئىسى) ئۇنۋىرىستىنىڭ ش ەيخى 

پەلسررەپىنىڭ بىررر بىرسررىگە زىتلىقررى، نەتىجىسررىنىڭ  -ئوچررۇق ھررالەتتە 

پەلسەپىنىڭ ئېنىق پىكررى يروق، »: كېيىن ئوخشاشماسلىقىنى كۆرگەندىن

چۈنكى ئۇ بىر نەرسىنى قارار قىلسا ئۇنىڭ بىلەن بىررگە ئەكسرىنىمۇ قرارار 

بىرسىگە زىل بولغان ھەر ئىككى خىم پىكرنرى قولاليردىغان، -بىر . قىلىدۇ

. ئۇنىڭ توغىرلىقىغا دەلىرم ئىسرپاتال  چىقىردىغان پەلسرەپىچىلەرمۇ برار

. دىن قانررداقمۇ بىررر نەتىجىررگە ئېرىشسررۇن؟ئىنسرران بررۇ زىررل نەرسررىلەر
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ئەمەلىيەتتە پەلسەپە تەشنالىقنى قاندۇرالمايدۇ، پەلسەپە دىڭىزىنى ئۈز   

 . «چىققان كىشى تېخىمۇ ھەيرانلىققا چۆكۈ  چىقىدۇ

پەلسررەپىنىڭ ئرراجىزلىقى، پەلسررەپىچىلەرنىڭ ھېچقانررداق نەتىجىررگە 

ياخشررىراقى، ئىرىشررمىگەنلىكى ھەققىرردە ئىپررادىلەنگەن سررۆزلەرنىڭ 

پەلسرررەپىچىلەرنىڭ ئەدىبىياتچىسرررى  ئەدىبىياتچىالرنىرررڭ پەيالسررروپى،

ئرۇ مۇنرداق . نىڭ دىرگەن سرۆزى بولسرا كېررەن «ەبۇھەييان تەۋھىدىئ»

پەيالسوپالر چارچىدى، بىر نەرسىگە ئەسقاتمىدى، جاپرا »: دىگەن ئىدى

، تارتتى مەنپەئەت يەتكۈزەلمىدى، مۇداپىئە قىلدى، پاكىل كەلتۈرەلمىردى

  .«لمىدى، توقۇ  چىقتى يالتىراتتىقوشاق تولىدى ئاھاڭىغا ساال

 دىندىن باشقىسى ئىنسانىيەتنى قۇتۇلدۇرالمايدۇ

ئىنسان ھەر قانچە تەرەققى قىلغران بولسرىمۇ، دىنسرىز، ئىمانسرىز ۋە 

ئاسماندىن چۈشىدىغان ۋەھيىسىز ياشرىيالمايدىكەن دىرگەن كرۆز قراراش 

 . ى ھەقىقەتكە ئايالندىغەرب ئەللىرىنىڭ نەزرىدە ئەمەل

دىن كائىناتنىڭ بارلىققا كېلىش سىرى، ھاياتنىڭ جەۋھىرى، ئالەمنىرڭ 

ئرۇ ئىنسرانغا سرىرىتقى تەرەپرتىن تېڭىلىرپ قالىردىغان نەرسرە . روھىدۇر

 . بەلكى ئىنساننىڭ تەبئىتىدە بار نەرسىدۇر. ئەمەس

ئىنسان دىنىنى، ئىمرانىنى يوقاتسرا ئرۆزىنى، ئەسرلىنى، ئۆتمۈشرى ۋە 

 .ئۆتمۈشى ۋە كەلگۈسى يوق ئىنسان قانداق ياشايدۇ؟. كەلگۈسىنى يوقتىدۇ

دىنسىز ۋە ئىمانسىز ئىنسان، قاراڭغۇ كىچىرلەردە نۇرسرىز مېڭىۋاتقران، 

چۆللەردە يرول باشلغۇچىسرىز قەدەم بېسرىۋاتقان، ئوكيرانالردا كومپاسسرىز 

 . كېتىپ بارغان يولۇچىغا ئوخشايدۇ

ىردىغان نەرسرە بولماسرتىن، ئۇنىرڭ دىن ئىنساننىڭ سرىرتىدىن تېڭىل

تەبىئەت بىلەن  -دىنسىز -ھايات. تەبئىتىدىن ئېتىلىپ چىققان نەرسىدۇر

 . قارشىلشىپ قالىدۇ
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دىننىرررڭ ھەقىرررقەت ئىكەنلىكىرررگە ئىشرررەنمەيدىغان بەزى بىرررر  

پەيالسرروپالر، ھايررات سررەپىرىنى تررۈزلەش، ياخشررىلىق تررۈر تكىلىرىنى 

نى يۇلۇ  تاشالش ئۈچرۈن دىنغرا ئىمران جانالندۇرۇش، يامانلىق تىرناقلىرى

: ئۇالرنىرڭ بىرىسرى. قىلماي تۇرالمىدى ئېتىرا كەلتۈر شنىڭ زۆر رلىكىنى 

 «الزىرم( پەيدا قىلشىمىز) ئەگەر ئىالھ بولمىسا، بىزنىڭ ئۇنى يارتىشىمىز»

  !دىگەن

سررىلەر نررېمە ئۈچررۈن ئالالھنىررڭ بارلىقىرردا شررەن »: يەنە بىرىسررى

قا ئىمان كەلتۈر ش بولمايدىغان بولسا، ئايالىم ماڭا قىلىسىلەر، ئەگەر ئالالھ

مۈلكىمنى ئوغۇرال  كەتركەن  -خىيانەت قىلغان بوالتتى، خىزمەتچىم مال 

 .دەيدۇ «!بوالتتى

يەكركە  -كۆپلىگەن مەشھۇرئالىمالر، ئەقالنىالر ئىنسان ھاياتى ئۈچرۈن

. دىننىرڭ زۆر رلىكىنرى تەكىتلىمەكرتە -ياكى جەمئىيەت شەكلىدە بولسۇن

ئىنسرران خرراتىرجەمكلىككە ئېرشررىپ بەختلىررك بولررۇش، جەمئىيەتنىررڭ 

ئارا كۈچۈيۈ  تەرەققى قىلىشى ئۈچۈن دىنغرا ئىشىنىشركە  -ئاالقىسى ئۆز 

 . بولىدۇ موھتا 

نررامىلىق  «ئررادەت ۋە ئررۆزگەرتىش» «تررويىنبى»بۈيررۈن تارىخشررۇناس 

قتىسرىدا لەر بىرر ئراجىزلىق نۇىبارلىق ئىدئولوگىي»: دا مۇنداق دەيدۇكىتابى

ئورتاق بولىدۇ، ئۇنىڭ بىلەن بەزىدە خەلق ئاممىسىنىڭ ياخشرى كۆرشرىنى 

بۇنىرڭ مەنىسرى ئىنسراننىڭ ئىنسرانغا ئىبرادەت . قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ

دىرررن ئىنسررراننى جەمئىررريەتكە ۋە . قىلىشرررقا قايتىشرررى دىگەنلىكترررۇر

، ئىنسران كېريىنلەرگە ئىبادەت قىلىشتىن ئازات قىلىپ بولغانردىن شەخس

شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ رولرى ئراجىزال  . يەنە جەمئىيەت تۇرمىسىغا قايىتتى

  !!ئايلىنىپ قالدى( ئىجتىمائى چۈمۈلىگە)چۈمۈلىلەر جەمىيتىدىكى 

دىررنالر ئىنسررانغاۆ ئىنسرران ئىجتىمررائى ھاشررارەت ئەمەس بەلكررى 

تۈرلرۈن . ھۆرمەتلىك، ئىرادىلىك ۋە ئەقىللىرق مەخلرۇق دە  تەلىرم بەردى
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چۈنكى بۇ ئىردئولوگىيەلەرۆ . ەر بۇ ھەقىقەتنى ئۇنتۇلدۇرالمايدۇئىدئولوگىيەل

 .دىنالر ئىنسانغا ئاتا قىلغان روھى ئەركىنلىكنى بېرەلمەيدۇ

دىن ئىنسان ئۈچۈن ھاياتلىقتۇر، ئىنسانىيەت ھاياتىنىڭ جەۋھىرى، ئرۇ 

. ئىنسان دىندىن بىھاجەت بواللمايدۇ. دىلالرنى خاتىرجەم قىلىدىغان نۇرى

دئولوگىيەلەر دىننىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ، چۈنكى ئىدئولوگىيە ئۆز تۈرلۈن ئى

بىرىنرى  -ئارا مۇھەببەت ۋە ھەمكارلىق ئورنىغا مۇتىئەسسرىپلىك ۋە بىرر  -

يامان كۆر شنى كەلتۈر   چىقىرىدۇ، ئۇ نان بېرەلىشى مۈمكىن، بىراق روھى 

 . «خاتىرجەملىك ۋە روھى ئەركىنلىك ئاتا قىاللمايدۇ

 دىنىنىڭ قۇتقۇزۇش رولىنى ئېلىشتىن ئاجىزلىقى خرىستىئان

ئىنسان بۇ دەۋرىمىزدە قراراڭغۇلۇق دىڭىزىردا غەرق بولرۇ  كېتىشرتىن 

بولسا، ئىككىلىنىش، قايمۇقۇش ۋە ھەيرانلىق  موھتا قۇتۇلۇش ئۈچۈن دىنغا 

ئىچىدە ئازا  چىكىۋاتقان ئىنسانىيەتنى قۇتقۇزۇش رولىنى قايسى دىن ئرۆز 

 ؟ئۈستىگە ئاالاليدۇ

 دىنى بۇ رولنى ئوينىياالمدۇ؟ خرىستىئان

غەرب  -خۇسۇسرەن غەربرتە -دىنرى  خرىستىئانبۈگۈنكى دۇنيادىكى 

مەدەنىيتىنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاسرتىدا ئىككىلىرنىش ۋە ئۇمىدسىزلىنىشركە 

د چ كېلىۋاتقرران ئىنسررانىيەتنى قۇتقررۇزۇش رولىنررى ئااللمايرردۇ ۋە تەلە  

 . چىقالمايدۇ قىلىنىۋاتقان ئىنساننى يېتىشتۈر  

 :بۇنىڭ سەۋەپلىرى تۆۋەندىكىچە

دىنرى نەمۇنىلىرك شرەكلى بىرلەن مەدەنىريەت  خرىستىئان: بىرىنچى

ئرۇ دىرن ھاياتقرا ئەھمىريەت . رىسالىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دىن ئەمەس

مەرىرپەتكە تەشرۋىق  -بېرىپ كەتمەيدۇ، ئەقىلنى ئاساس قىلمايدۇ، ئىلىم 

 .تەلپۈنمەيدۇقىلمايدۇ، ئىنسان تەبئيىتىگە 
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پەنرگە  -مىسيونىرالر ئۇ دىننى ھاياتقا قارىشى، ئەقىلغرا زىرل، ئىلىرم 

كۆڭۈل بۆلمەيدىغان، ئىنسان تەبئىتىگە قاتتىق مۇئرامىلە قىلىرش شرەكلى 

 . بىلەن تەسۋىرلىگەن

دىنررى ھايرراتتىن ئررۆزىنى تارتقرران، دۇنيررادىن  خرىسررتىئاننەمۇنىلىررك 

دا  «راھىرب»ئرۆر گەن ن يرۈز ياخشرى نىرئمەتلەردى. ئاالقىسىنى ئرۈزگەن

راھىبلىرى ئوتتۇرا ئەسىرلەردە ئايالالرنىڭ  خرىستىئان. مۇجەسسەملەشكەن

گەرچە برۇ  -. سايىسىدىن قاچاتتى، ئۇنىڭ يامانلىقىردىن پانراھ تىلەيتترى

ئۇالر روھى -سىڭلىسى بولۇ  قالغان تەقدىردىمۇ  -ئايال ئاپىسى ياكى ئاچا 

 .بەدەنلىرىنى ئازاپاليتتى كۆتۈر ش ئۈچۈن يۇقىرىدۇنياسىنى 

دىنىنىڭ ئەخالقى ئەمەلى بولمىغران ئەخالقترۇر، چرۈنكى  خرىستىئان

ئىنجىلرردا شررۇنداق . ەيرردۇئۇنىڭغررا ئىنسرراننىڭ ترراقىتى بەرداشررلىق بېرەلم

د شمىنىڭالرنى ياخشى كۆر ڭالر، سىلەرگە لەنەت ئېيىتقانالرغا »: كەلگەن

غا ئۇرسا، سول كاچىتىڭىزنى بەركەت تىلەڭالر، كىم سىزنىڭ ئوڭ كاچىتىڭىز

ۇرلىسررا، ئىشررتىنىڭىزنى تۇتررۇ  بېرىررڭ، كىررم سررىزنىڭ كررۆينىكىڭىزنى ئوغ

 «...بېرىڭ

بررۇ ئەخالقررتىن  -خۇسۇسررەن غەربررتە -الرنىڭ ئۆزلىرىمررۇخرىسررتىئان

ئۇالرنىڭ ئىچىدە باشقا ئىنسانىيەت جەمىيتىدە يۈز بېرىپ . ناھايىتى يىراق

بۇ ئەسرىرىدە يرۈز بەرگەن . يۈز بەردىباقمىغان دىنى ۋە دۇنياۋى ئۇرۇشالر 

چوڭ ئىككى قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشىنى بايران قىلىرش ھاجەتسرىز بولغران 

 .مەسىلە

دىنى چەكلىك مەزگىم، مۇئەييەن مىلرلەت ئۈچرۈن  خرىستىئانئەسلى 

ئۇ دىن، ئۇنۋىرسال خەلقئارالىق دىرن بولرۇش . كەلگەن ۋاقىتلىق دىن ئىدى

ئۆزىنىرڭ  ئەلەيھىسساالم ئىسائۇنى . ئىدى ساالھىيىتى تېپىلمايدىغان دىن

ئۈچررۈن پەيغەمرربەر بولررۇ   «بەنررى ئىسرررائىم»كەن پەقەت ئېزىررپ كەترر

 .كەلگەنلىكىنى ئىالن قىلغان
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يوقرا   كىتابىدىنى ئۆزگەرتىلدى، ئەسلى ساماۋى  خرىستىئانئەسلى 

ئۇ دىننىڭ ئەقىدىسى، شۇئارى، ئاساسى ۋە شراخچە مەسرىللىرىگە . كەتتى

ۋە مەنىۋى تەرەپرتىن ئرۆزگىرىش ۋە بۇرۇلۇشرالر ( تىكىسل)رەت قەدەر ئىبا

 . قەدەم باستى

ئرۇ دىننرى تەۋھىرد . بۇ ئەھۋال ئرۇ دىننىرڭ ھەقىقەتلىكىنرى يوقراتتى

ئەقىردىگە،  (خۇدانى ئۈچ دەيردىغان)ئەقىدىسىدىن ( يىشىخۇدانى بىر د)

غا ئىبررادەت ئەلەيھىسسرراالم ئىسررايررالغۇز ئالالھقررا ئىبررادەت قىلىشررتىن 

 . ىدىغان ئەھۋالغا چۈشۈر   قويدىقىل

تۆگە يىڭنىنىرڭ تۆشرۈكىگە كىررمىگىچە، براي »: ئەلەيھىسساالم ئىسا

دۇنيرالىرىڭنى  -مرال » :دەيدۇ، يەنە «ئالالھنىڭ رەھمىتىگە ئېرشەلمەيدۇ

 .دەيدۇ «ماڭا ئەگەشكىن كېيىنىتىپ ئاندىن سېتىۋ

! قىلغىرنقارىغۇالرچە ئېتىقاد »: دىنىنىڭ مەشھۇر شۇئارى خرىستىئان

 . «(ئىمانىڭنى ئەقىلىڭدىن ئايرىغىنيەنى )

الرنىڭ ئىمرران تررارىخى ۋە تەبئىتررى ئەقىررم دائىرىسررىدىن خرىسررتىئان

 . سىرىتقى نەرسىدۇر

بىر كۈنى ئەقلىغا سىغمايدىغان  «ئوۋغىستىن»پەيالسو  پو  مەشھۇر 

ئەقىلغررا سىغمىسررىمۇ » : نەرسررىگە ئىمرران كەلتۈر شررنى بايرران قىلىررپ

 . دىگەن «ئىشىنىمەن

ئىككررى ئىشررنىڭ بىرسررىنى  خرىسررتىئان يبۇنىررڭ مەنىسررى ھەقىقىرر

پەننرى -پەنسرىز دىننرى ترالالش يراكى دىنسرىز ئىلىرم -تالالشتۇر، ئىلىم 

 خرىسرتىئان، (پەنگە ترۇرۇش يراكى دىنغرا ترۇرۇش -يەنى ئىلىم )تالالش 

 . پەن بىلەن دىن كېلىشەلمەيدۇ -دىنىنىڭ نەزرىدە ئىلىم 

دىنىنىڭ مۆرىسى ئالىمالر، مۇتەپەككۈرلەرنىرڭ  نخرىستىئا: ئىككىنچى

بۇ تارىخنى . قانلىرى بىلەن مىلىنغان دەھشەتلىك قاراڭغۇ تارىخ بىلەن ئېغىر

. ئەسلەش بىلەن تەڭال بەدەنلەر قورۇلۇ ، كىچىرك برالالر قېرىرپ كېتىردۇ
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پەنگە قارشرى  -چىركاۋ بۇ تارىخىدا پىكرگە قارشى قاتماللىق بىلەن، ئىلىم 

ىق بىلەن، ئەركىنلىككە قارشى مۇستەبىتلىك بىلەن، نۇرغا قارشرى خۇراپاتل

قاراڭغۇلۇق بىلەن، خەلق ئاممىسىغا قارشى پادىشاھالر بىلەن بىر مەيدانردا 

ترررارىخ ئىسرررىدىن چىقىرۋەتمىگىررردەن دەرجىررردە ئىنسرررانى . ترررۇردى

تررارىخ تەپررتىش مەھكىملىرىنررى ۋە . قۇشررخانىالرنى بارلىققررا كەلتررۈردى

 -ىرىنىرررڭ كەشرررپىياتچى، ئىجرررادىيەتچى ۋە ئىلىرررم تەپرررتىش مەھكىمل

مەرىپەتلىك كىشلەر ھەققىدە ئېلىپ بارغان جىنايى قىلمشرلىرىنى ئۇنترۇ  

 !قاالرمۇ؟

دىنرى ئىنسرانىيەتنى  خرىسرتىئانمۇشۇ نۇقتىالردىن ئېلىپ ئېيىتقاندا 

 .قۇتقۇزۇش رولىنى ئېلىپ بارالمايدۇ

 خرىسرتىئانايردۇ، دىنرى پروپالردىن ئايرىاللم خرىسرتىئان: ئۈچىنچى

دىنىنىڭ نوپۇزى، كىشلەرنىڭ ۋىژدانىغا ھۆكۈمران بولۇۋالغان بۇ كىشىلەرنىڭ 

بۇ پوپالر ئۆزلىرىنى رەھمەت دەرۋازىلىرىنىڭ ئاچقۇچىنى . نوپۇزىدىن كىلىدۇ

تۇتقۇچىالر، ئاسمان بىلەن زىمىننى تۇتاشتۇرۇ  تۇرىدىغان ھالقا ۋە ئرالالھ 

زالىرم . ئىگەللىگۈچىلەر دە  ئويلىشرىدۇبىلەن بەندە ئارسىدىكى ۋاستىنى 

پادىشرراھالرنىڭ زۇلمىرردىن قۇتۇلررۇش ئۈچررۈن نۇرغررۇن بەدەل تررۆلىگەن 

مۇسرتەبىتلىك ( پروپالر) ئىنسانيىەت، يەنە بىر قېرتىم دىرن كىشرلىرىنىڭ 

 .ئەسىرگە چۈشۈ  قېلىشىغا تەييار ئەمەس

دىنىردىكى كرۆپىلگەن دىرن كىشرلىرى، غەرب  خرىستىئان: تۆتىنىچى

ىيتىدىكى ماددىزىم ۋە ئەخالقسىز ئېقىمنىڭ ئالدىردا مەغلرۇبىيەتكە مەدەن

ئۇالر ھە ر خىرم ھراۋايى ھەۋەسرلەرنىڭ كەينىردىن ئەگىشرىپ . ئۇچىردى

ھەۋەسى يولىدا مېڭىشرنى دۇرۇس قىلىرپ  -كىشلەرنىڭ ھاۋايى. مېڭىشتى

 .بەردى

ا چىركاۋلىرىردا دىرن كىشرلىرىنىڭ ئارسرىدا ئەرلەرنىرڭ ئامېرىكپاۋرۇپا، 

شاش جىنسىلىقالر بىلەن، ئايالالرنىڭ ئوخشاش جىنسرىلىقالر بىرلەن ئوخ

 .توي قىلغانلىقىنى ھېس قىلىش ئەجەبلىنەرلىك ئىش ئەمەس
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بەزى پررروپالر چىركاۋغرررا ياشرررالرنى تررروپالش ئۈچرررۈن ھېسرررياتنى 

دە، بۇالرنىرڭ نەزرىر. ئۇسرۇلالرنى ئىشرقا سرالماقتا -قوزغىتىدىغان ناخشرا

 .«غايە ۋاستىنى ئاقال  بېرىدۇ»

تەكشۈر شلەرنىڭ كۆرسەتمىسىگە ئاساسالنغاندا، ياۋرۇپا ۋە : بەشىنچى

الرنىڭ كۆپىنچىسررى ئىسررىم، مىررراس يرراكى خرىسررتىئانىرردىكى ئامېرىك

ئەمەلىيەترتە برۇالر . سرانىلىدۇ خرىستىئانجۇغراپىيىلىك كاتگورىيە بىلەن 

 .دىنىدىكىلەر ئەمەس خرىستىئان

ۋە ئىسررتىم ئاساسررىدا دىنىنررى ئەقىرردە  خرىسررتىئانچررۈنكى بررۇال ر 

ئۇالرنىڭ بىرسىدىن ئەقىدىسى توغرىسىدا سرورا  باقسرىڭىزۆ . قولالنمايدۇ

دە   «مەن بۇ ئىشنى ئويال  باقماپتىكەنمەن، بۇ ئىرش ماڭرا ئاالقىسرىز»

 .بېرىدۇ جاۋاب

بۇالر ئىالھ، پەيغەمبەر، ئاخىرەت، جەننەت، دوزاخ دىگەن مەسرىلىلەر 

برۇالر ھراالل ۋە ھرارامنى پەرق ئەتمەيردۇ، . ھەققىدە ئويلۇنرۇ  يۈرمەيردۇ

بۇالرنىڭ ئاساسلىق كۆڭۈل بۆلدىغىنى دۇنيرا ھايرا تىنىرڭ نەخ لەززىترى ۋە 

 چۈنكى بۇالر قىيرامەت كرۈنىگە ئىشرىنىپ. مەنپەئەتىدىن ئىبارەت خاالس

 .كەتمەيدۇ

ئىنچىكە تەتقىقاتالرنىڭ بايانىغا قارىغاندا، يەكشەنبە كۈنلىرى چىركاۋغا 

پىرسەنتىن ئاشرمايدىكەن، يەكشرەنبە كرۈنى %  6بارىدىغانالرنىڭ سانى 

چىركاۋنى زىيرارەت قىلىردىغانالر خرالىس دىنرى نىيىترى بىرلەن ئەمەس، 

دىغان ئررۆزگەرتىش يراكى ياخشرى كۆرىرر( زىركىشرنى) تۇرمرۇش يۆللرۈكىنى

 .كىشلەر بىلەن ئۇچۇرشۇش ئۈچۈن بارىدىكەن

الرنىڭ چىركراۋلىرىنى خرىستىئانىدكى ئامېرىكشۇنىڭ ئۈچۈن ياۋرۇپا ۋە 

چرۈنكى ئرۇ ئورۇنالرغرا ھېچقانرداق . سېتىشقا باشلىغانلىقىنى كرۆرەلەيمىز

مۇسۇلمانالر سېتىۋىلىپ، ئۇ ئرورۇنالرنى مەسرچىتلەرگە . قالمىدى ئېھتىيا 

 .ئايالندۇرماقتا
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دىنىنىرڭ  خرىستىئانغەرب مەدەنىيتىنى كۆپلىگەن كىشلەر : ئالتىنچى

. غا تاقاشرقا ئۇرۇنىردۇئەلەيھىسسراالم ئىسائۇنى . مەدەنىيىتى دە  قارايدۇ

ئەلەيھېسسسرراالمنىڭ مەدەنىيىتررى ئەمە س،  ئىسرراغەرب مەدەنىيتررى 

دەججالنىڭ مەدەنىيتىدۇر، چۈنكى دەججال قارىغۇ، بۇ مەدەنىيەتمۇ قرارىغۇ 

برۇ مەدەنىريەت ھايراتلىق، كائىنرات ۋە ئىنسرانغا . دەنىيەتتىن ئىبرارەتمە

ماددى كۆزىدىن ئىبارەت بىر كرۆزى بىلەنرال قارايردۇ، ئىنسراننى روھسرىز، 

 .كائىناتنى ئىالھسىز ۋە دۇنيانى ئاخىرەتسىز كۆرىدۇ

دىنىنىرڭ نىجراتلىق  خرىستىئانشۇ سەۋەپتىن غەرب مۇتەپەككۈرلىرى 

 .اق سانايدۇيولى ئىكەنلىگىنى يىر

ئۇالرنىررڭ ) ئىسررادىنىنىررڭ رولررى كەلمەسرركە كەترركەن،  خرىسررتىئان

 «كەتترىئىرالھ ئۆلرۈ  » :بۇ مەنانى نىتىزى. ئۆلۈ  كەتتى( نەزرىدە ئىالھ

 .دىگەن سۆزى بىلەن ئىپادىلىگەن

دىگەن سۆز، ئىسالم ئېڭرى ۋە ئىسرالم ئەقلىرگە  «شىۈئىالھنىڭ ئۆل»

( مۇسررۇلمانالرنىڭ) الھ بىزنىرڭچرۈنكى ئىرر. نىسربەتەن قراتتىق زەربىرردۇر

نەزرمىرررزدە كىشرررلەرنىڭ پەرۋەردىگرررارى، كىشرررلەرنىڭ پادىشررراھى ۋە 

ئۇ ئىالھ ئىنسانالرنى ياراتتى، ئۇالرغا ھاياتلىق ئاتا . كىشىلەرنىڭ ئىالھىيدۇر

تىرىلرد ر ش ۋە . قىلدى، ئۇ ئىنسانالرنى ۋاپات قىلدۇرۇ  يەنە تىرىلد رىدۇ

الھنرى ئۆلىردۇ دە  تەسرەۋۋۇر قىلغىلرى ئۆلتۈر ش سراالھىيتىگە ئىرگە ئى

بۇ ئىالھنرى ئۆلۈمردىن سرىرىل مۈگىردەش يراكى ئۇيقرۇ تۇترۇ  . بولمايدۇ

 .قالمايدۇ

الرنىڭ ئىالھىرري ئۇالرنىررڭ ئېتىقادىرردا ئىنسرران خرىسررتىئانئەممررا 

 .شەكلىدىكى ئىالھدۇر ياكى ئۇ ئىالھنىڭ روھى ئىنسانغا چۈشكەندۇر

 .كەن دە  ئېتىقاد قىلشىدۇئۇالر ئۇ ئىالھنى دارغا ئېسلىپ كەت
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 دىنى قۇتقۇزۇش رولىنى ئېلىشتىن تېخىمۇ ئاجىز يەھۇدىي

دىنى قۇتقۇزۇش رولىنى ئېلىشتىن ئراجىز كەلرگەن بولسرا،  خرىستىئان

 . دىنى تېخىمۇ ئاجىز كىلىدۇ يەھۇدىي

دىنىنىڭ ئۆزىمۇ، ئۇ دىندا ئىنسرانىيەتكە تەقردىم قىلغىردەن  يەھۇدىي

دۇ، بۇ دىنغا ئۇنسرۇرىيەتچىلىك تەبئىترى غەلربە ھىدايەت بار دە  قارىماي

 .قىلىپ كەتكەن

دە  گۇمرران " ئالالھنىررڭ تالالنغرران خەلقررى" الر ئررۆزلىرىنىيەھررۇدىي

دىنىنررى ئۇنسررۇرىيەتچىلىك بېسررىپ كەتكەنلىگررى  يەھررۇدىيقىلىرردۇ، 

سەۋەبىدىن ئۇ دىن باشرقىالرغا تارقىتىلمراي، ئۇالرنىرڭ ئرۆزلىرى بىلەنرال 

 .چەكلىنىپ قالىدۇ

ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئەمەس، بەلكرى  «ئالالھ»ەھۇدىي دىنىدا ي

الرنىڭ نەزرىدە ئاخىرەت كۈنى يەھۇدىي. الرنىڭ پەرۋرەدىگارىدۇريەھۇدىيئۇ 

 .الرنىڭ مۈلكىدۇريەھۇدىي

پەۋزى لوقانىررڭ / مىسررىرلىق قىبتررى مىللىتىنىررڭ يازغۇچىسررى دوكتررۇر

خەلقئرارالىق دىرن  ئرۇ برۇ خەلقنىرڭ دىنىردۇر، يەنرى»: دىنىنى يەھۇدىي

 .دە  سۈپەتلىگەنلىگى ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس «ئەمەس

زايرا ( تەۋراتترا) تراكىتابدەۋەت قىلغان تەۋھىد بۇ  ئەلەيھىسساالممۇسا 

ئىالھنىرڭ سرۈرتىنى سەتلەشرتۈرۋەتتى، ئىالھقرا  كىتراببۇ . بولۇ  كەتتى

ا ئىنساندا تېپىلىدىغان نادانلىق، قورقۇش، ھەسرەت قىلىرش ۋە ئاجىزلىققر

 .ئوخشاش سۈپەتلەرنى ئىالھقا چاپلىدى

ئالالھ تائاال ئىنسانىيەت ئۈچۈن ھىدايەت ۋە مۇئەللىم قىلىپ ئەۋەتكەن 

پەيغەمبەرلەرنىررڭ تررارىخىنى بۇلغررا ، ئۇالرغررا ھەر تۈرلررۈن تررۆھمەتلەرنى 

 . چاپلىدى

دىنىنىررڭ شررەرىئىتى باشررقىالرغا ھررارام قىلغرران نەرسررىنى  يەھررۇدىي

نىرڭ يەھۇدىيئااليلۇق، جازانە ئىشلىرىدا . ىپ بېرىدۇالرغا ھاالل قىليەھۇدىي
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بولمىغرران  يەھررۇدىيغررا جررازانە قىلىشررى ھررارام، ئەممررا يەھۇدىييەنە بىررر 

بولمىغان باشرقا  يەھۇدىي يەھۇدىي. مىللەتلەر بىلەن بولسا ھاالل سانىلىدۇ

مىلررلەت بىررلەن پاھىشررە قىلسررا جازاغررا ئۇچرىمايرردۇ، چررۈنكى بررۇ زىنررا 

 . النمايدۇھېساب

الرنى يەھرۇدىيتەۋرات تەلىماتلىرىغا قارايدىغان بولساق، برۇ تەلىمراتالر 

( تەشرركىللىك قرراراقچىالر گررورۇھى)بۈگررۈنكى دەۋرىمىزدىكررى مررافىيە 

چرۈنكى برۇالر دىرن نرامى . قاراقچىللىرىغا ئوخشاش يىتۈشتۈر   چىقىردۇ

. ۇرويلىرىنى ھاالل سانايدمۈلكىنى ۋە ئاب -بىلەن ئىنسانالرنىڭ قېنىنى، مال 

بىرز ئرالەمگە خوجرايىن . باشقا مىللەتلەر بىزگە قۇل بولىشى الزىرم»بۇالر 

مۇ ترۆۋەن بولىشىمىز كېرەن، چۈنكى باشقىالر بىرزگە نىسربەتەن ھايۋانردىن

 .دە  قارىشىدۇ «ئورۇندىكى مەخلۇقالردۇر

دىنى خەلقئارالىق دەۋەت ئەمەس، ئرۇ ئرالەمنى تروغرا يولغرا  يەھۇدىي

بىرر ئوياليردىغان  -ئرۇ دىننىرڭ بىرردىن. ايردۇيېتەكلەشنى مەقسەت قىلم

ھازىرقى بۇرۇلۇ  كەتكەن ھرالىتىنى ) مەقسىتى ئالەمگە خوجايىن بولۇشتۇر

 (.دىمەكچى

الر ئىنسانىيەتنى توغرا يولغا باشالش رىسالىسىگە ئىگە يەھۇدىيگەرچە 

بولررۇ  قالغرران بولسررىمۇ، ئررۇ مەسررئۇلىيەتنى ئررۆز ئۈسررتىگە ئررېلىش 

شەخسررىيەتچىلىگى،  -ىتى يىررراق، چررۈنكى ئررۇالر سرراالھىيىتىدىن ناھرراي

ئاداۋەتخورلۇقى، تامراخورلۇقى، ئرۆزى ياشراۋاتقان جەمئىيەتنرى بىرر ئامرال 

خەلقئرارالىق  -قىلىپ ئىگەللىۋىلىشىگە ئوخشاش ئاچكۆزلىكى سەۋەبىدىن

ئرررۇالر ئىنسرررانىيەتنىڭ .رىسرررالەتنى كۆترررۈر   مېڭىشرررقا يارىمايررردۇ

 .د شمەنلىرىدۇر

ڭ پەيغەمبەرلىرى بىلەن بولغان قانلىق تارىخلىرى بىلەن ئالالھنى -ئۇالر

 .ئىنسانىيەت ئۈچۈن رىسالە كۆتۈر ش ساالھىيىتىگە ئىگە ئەمەس -

پىتررنە قوزغرراش، ئىتتىپرراقلىقنى بۆلررۈ  تاشررالش، ناچررار  -ئررۇالر 

ئىديەلەرنى تارقىتىش، ئەخالقسىزلىققا چاقىرىدىغان پەلسەپىلەرنى قانرات 
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ئىنسررانىيەتنى قۇتقررۇزۇش، ئىنسررانىيەتنى  -يايرردۇرۇش تررارىخى بىررلەن

قاراڭغۇلۇقتىن نۇرغا چىقىرىش ساالھىيىتىگە ئىگە ئەمەس، چۈنكى ئرۇالردا 

 .مۇنداق قابىلىيەت يوق

 ئىنسانىيەتنى ئىسالم دىنىدىن باشقا قۇتۇلدۇرغۇچى تېپىلمايدۇ

ئىككرى ( كاپترالىزىم ۋە كوممۇنىزىمردىن ئىبرارەت)بۈگۈنكى ئىنسانالر 

غەرب مەدەنىيتىنىررڭ پەلسەپىسررى ۋە رىسالىسررىدىن باشررقا  تارمرراقىلىق

يۇقرارقى ھەر .موھتا رىسالىسى ۋە پەلسەپىسى بار يېڭى بىر مەدەنىيەتكە 

ئرۇ بولسرىمۇ مراددى مەنرپەئەت . ئىككى مەدەنىيەتنىڭ مىۋىسرى بىرردۇر

 . مەدەنىيتىدۇر

بۈگۈنكى ئىنسانالر ئالالھقا، ئۇنىرڭ پەيغەمربەرىگە، قىيرامەت كرۈنىگە 

مانىنى قايتۇرىدىغان يېڭى بىرر مەدەنىريەتكە ۋە ئىنسرانلىقىنى نامرايەن ئى

 . موھتا قىلىدىغان ئالى قىممەتلەرگە 

بۈگۈنكى ئىنسانالر دىن بىرەلەيدىغان، ئىلىم پەن يوقۇتۇ  قويمايدىغان، 

ئىمان ئاتا قىلىدىغان، ئەقىم تارتىۋالمايدىغان، روھ بىرىدىغان ماددا مەھرۇم 

خىرەت بىرىرردىغان دۇنيررا ھررارام قىلمايرردىغان يېڭررى قىلمايرردىغان، ئررا

 . موھتا مەدەنىيەتكە قاتتىق 

ئىنسررانالر بۈگررۈن، زىمىررن بىررلەن ئاسررمان تۇتىشررىدىغان، رەببررانى 

مەنرراالر بىررلەن ئىنسررانى مەنررپەئەتلەر ئۇچىرىشررىدىغان، ( خۇداگۇييلررۇق)

 تەپەككۇر قىالاليدىغان ئەقىم بىلەن مرۆمىن قەلرب قېرىنرداش بولىردىغان

ئىنسان بۇ مەدەنىيەتتە ئىالھىي ۋەھيىنىڭ نرۇرى ۋە . موھتا مەدەنىيەتكە 

ھەر . ئىنسررانى پىكرنىررڭ كۆرسەتمىسررى بىررلەن ئالغررا قەدەم باسررىدۇ

 . ئىككىلىسى ئالالھنىڭ ئىنسانغا قىلغان رەھمىتىدۇر
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 -ئررۇ مەدەنىيەتررتە. مانررا بررۇ مەدەنىرريەت ئىسررالم مەدەنىيىتىرردۇر

بىرر  -ن باشقىسى قادىر بواللمايدىغانالالھتىئھەممىدىن خەۋەردار بولغان 

 .خىم شەكىلدىكى تەڭپۇڭلىق ۋە مۇكەممەللىك كۆر نۈ  تۇرىدۇ

ئىسالم دىنى، ئىنسانىيەتكە نۇرماللىق ۋە مۇكەممەللىك بىلەن ئاالھىدە 

 .بولغان پىرنىسىپنى تەقدىم قىالاليدىغان بىردىن بىر ئىدئولوگىيەدۇر

لىۋاتقران ېىنسرانىيەتنى بۈگرۈن د چ كەلسرەپە ئپەن بىلەن پ -ئىلىم  

قىيىنچىلىقالردىن قۇتقۇزۇشتىن ئاجىز، دىننىڭ ئرۆزىال قۇتقرۇزۇش رولىنرى 

دىنىنىڭ بۇ رولنى ئېلىشرقا  يەھۇدىيدىنى،  خرىستىئانئاالاليدۇ دىدۇق ۋە 

 .ساالھىيتىنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتتۈق

بۇ زاماندا، ئىسالم دىنىدىن ئىنسانىيەت نىجاتلىق يەلكىنى ئىزدەۋاتقان 

 .باشقا بۇ رولنى ئاالاليدىغان ھېچقانداق دىن يوق

سىىىزئ ئىسىىالن دىنىنىىىڭ بىىۇ خىزمەتنىىى ئۆتەشىىكە سىىاالھىيىتى 

  !لىك دەرجىدە بار دەپ قارامسىز؟يېتەر

سىىىىاھەدە نۆرانۈۋاتقىىىىان ئىىىىىدىيە  (ئىسىىىىالن جەمىيتىىىىىدىكى)

 يۆنىلىشلىرىنىڭ قايسى بىرسى بۇ رولنى ئاالاليدۇ؟
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 نوپۇزلۇق يەتتە يۆنىلىش

، ئىسرالم ھەققىردە بىز بۇ يەردە ئىسرالم نرامى بىرلەن سرۆزلەيدىغان

پوزىتسىيەدە بولىردىغان ( ئىيجابى ۋە سەلبى) كتىپېيكتىپ ياكى سوبېيئوب

ئاساسلىق ئىردىيە يۆنىلىشرلەرنى ئوچرۇق ۋە ئامرانەت بىرلەن ئرۆز ئەينرى 

 .ئوتتۇرغا قويىمىز

پىكرر يۆنىلىشرى تېپىلىردۇ، بۇالرنىرڭ ساھەدە ئاساسەن يەترتە خىرم 

چۈنكى بۇ ئرالتە يرۆنىلىش ئىسرالم دىنىنرى ئرۆز . ئالتىسىنى رەت قىلىمىز

يەترتە خىرم يۆنىلىشرنىڭ پەقەت . ماھىيىتى بىلەن كۆرسىتىپ بېرەلمەيدۇ

ىشكە دەۋەت قىلىمىز، ئرۇ بولسرىمۇ بىرسىگىال ئىشىنىمىز ۋە شۇ خىم يۆنىل

 :نىلىشلەر تۆۋەندىكىچە، بۇ يۆ«مەدەنىيەت يۆنىلىشىدۇر»

كونىلىققررا ئېسررلىۋىلىپ، يېڭىلىررق : )كۆشررمەن يۆنىلىشررى: بىرىنچررى

 (يارتالمايدىغان يۆنىلىش

بررۇ ئاڭرردىكى كىشررلەر ئۆتمررۈش ئۈسررتىدە ياشررايدۇ، ئۆتمۈشررىنى 

كۆشىشىدۇ، ئۆتمۈشىنى قايتىدىن چاينا  چىقىدۇ، بىراق ئۆتمۈشكە يېڭرى 

 .بىر نەرسە قوشمايدۇ

ۇشررلۇق بولغرران كۆشىشررنىڭ مرروھىم رولررى بررار، ئررۇ ھررايۋانالردىكى تون

بولسىمۇ تىز يە  سالغان ياكى ياخشى چاينالماي قالغان نەرسىنى قايتۇرۇ  

 .ئېكلىپ ئالدىرماي، ئېغىر بېسىقلىق بىلەن چايناشتۇر

ئەمما ئىدىيە كۆشىشى ئەمەلىيەتتە ھەزىم قىلىنىرپ بولغران نەرسرە، 

 .ئەيىپ سانىلىدىغان ئىشتۇر پايدىسى بولمىغان نەرسىنى قايتا كۆشمەن

ھايۋانالرنىررڭ كۆشىشررىنىڭ مەنپەئەتررى بررار، ئەممررا ئىنسررانالرنىڭ 

كۆشىشىنىڭ پايدىسى يوق، بەلكى ئىسالم مىللەتلىرىگە زىيرانلىق تەرىپرى 

قرۇدىرتىنى مەنپەئەتسرىز  -بار، چرۈنكى برۇ ئىرش مۇسرۇلمانالرنىڭ كرۈچ 

 .ئىشالردا زايا قىلۋىتىدۇ
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تىكى مىراسىنى يېڭى بىر نەرسە پەيدا قىلىش ئۆتمۈشىنى ياكى ئۆتمۈش

ئرۇ چاغردا ئۆتمرۈش، . ئۈچۈن ئىشرلىتىش ھەقىرقەتەن پايردىلىق ئىشرتۇر

مۇسررۇلمانالرنىڭ ۋۇجررۇدى تايىنىرردىغان ئۆزگەرمەيرردىغان نىشررانالر ۋە 

الرنىڭ خىزمىترى ئۈچررۈن يېڭرى ئۈسرركۈنلەرنى بەربررا پرىنسررىپمەڭگۈلرۈن 

نىڭ ئورنىدا  «خام ئەشيا»ىدىغان اددىالر قوشۇلقىلىش خىزمىتىدە بەزى م

 .بولىدۇ

بۇ يۆنىلىشنىڭ تەمسىلچىلىرى ئۆتمۈشتىكى ئۆلۈكلەرنىڭ ئەقىلى بىلەن 

ئوياليدىغان، ھازىرقى زاماننىڭ ھايات مۈشكىلىرىگە پەقەت كۆزلىرى بىلەنال 

قارايدىغان بەزى بىر تەشۋىقاتچىالر ۋە ئۆتمۈش ئۈستىدىال ياشايدىغان، برۇ 

ۋاتقرران تۈرلررۈن ئېقىمالرغررا ۋە قىيىنچىلىقالرغررا كۆڭررۈل دەۋردە يررۈز بېرى

 .بۆلمەيدىغان بەزى بىر دىنى ئۇنۋىرىستىالردۇر

قىلىۋاتقران سرۆزلىرىدە ۋە يۆنىلىشرلىرىدە  ئىستېمالبۇالر ئىديىسىدە، 

 .كونىالرچە ئۇسۇل قوللىنىدۇ

بۇ يۆنىلىشرتىكىلەر، كونرا ئەسرەرلەردە ھەرقانرداق بىرر قىيىنىچىلىرق 

چىقىردۇ  جراۋابئۈچرۈن  سوئالقىلىش چارىسى، ھەر قانداق ئۈچۈن ھەل 

 .دە  قارشىدۇ

بىز بۇ يەردە قەدىمقى يىتەكچىلىرىمىز، ئالىملىرىمىزنىڭ مۇسۇلمانالرغا 

 -ۋە بىلىرم قالردۇرۇ  كەتكەنلىكىردە تراالش ( چۈشەنچە)نۇرغۇن پىقھى 

قەدىمقرى ئرالىملىرىمىز بىزنىرڭ برۇ دەۋرىمىرز . تارتىش قىلىپ يرۈرمەيمىز

ئۈچۈن ئەمەس ئۆز زامانى، بىزنىڭ قىيىنچىلىقلىرىمىز ئۈچرۈن ئەمەس شرۇ 

قىلغران ( ھۆكرۈم چىقىررىش)زاماندىكى قىيىنچىلىقلىرى ئۈچۈن ئىجتىھاد 

شۇنىڭ ئۈچۈن بىزمۇ بۇ دەۋرىمىز، موھىيتىمىز ئۈچۈن ئۇالر ئىجتىھاد . ئىدى

 .قىلغاندەن ئىجتىھاد قىاليلى

نۇرغررۇن نەرسررىلەرنى قالرردۇرۇ  يىررنكىلەر ئۈچررۈن ېئەۋۋەلقىالرنىررڭ ك

پەن ۋە  يدىنررى بىلمىلەردىررن سررىرت، تەبئىرر. ى ھەقىررقەتكرركەتكەنلى

 . ماتىماتكا ساھەلىرىدىمۇ كۆز ئالدىمىزغا كۆر نۈ  تۇرىدۇ
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ھايات ھرازىر ناھرايىتى زور دەرجىردە ئۆزگىرىرپ كەتترى، برۇ ئەھرۋال 

بررۇ كررۆز . )ئۆزگىرىشررىنى تەقەززا قىلماقترراشررارائىتقا قارىتررا پەتىۋاالرنىررڭ 

يەنرى پەتىرۋا زاماننىرڭ، ماكاننىرڭ ۋە  -قاراشنى كاتتا ئرالىمالر بىكىرتكەن

 (.نىڭ ئۆزگىرشىگە قارا  ئۆزگىرىدۇشەخس

مەسرىلىدىال توخترا   «پىقھرى» بۇ ئرۆزگىرىش مەسىلىسرى پەقەترال

ھرازىرقى . قالمايدۇ، بەلكى ئەقىدە، لوگىكا پەنلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىرگە ئالىردۇ

 !قى تىم بىلەن خىتا  قىلىش نېمە دىگەن موھىم ھەئىنسانالرغا ھازىر

 :يۆنىلىشى يوقىتىشئۆزىنى : ئىككىنچى

بررۇ يررۆنىلىش، ئىسررالم ئۈممىتىنىررڭ ئررۆز شەخسررىيتىدىن چىقىررپ، 

ئىدئولوگىيىسى، شەرىئىتى ۋە رىسالىسىگە تىنىپ، كۈچ جەھەتتە ئرارتۇق، 

ك بولغران تەرەققىيات جەھەتتە ئالدىدا، ماددى ئىجرادىيەتتە مەدەنىيەتلىر

 .تىشنى ئىرادە قىلىدۇېئىرىپ تۈگە  كباشقا مىللەتلەر ئىچىدە 

غەرب  -بۇ يۆنىلىشتىكىلەرۆ مەدەنىيەت پارچىالنمايدۇ، مەدەنىيەتنىرڭ

بىر قىسمىنى  -مەدەنىيتىنىڭ ئىلمى ياكى پەن تېخنىكا قىسمىغا ئوخشاش

 ئېلىپ، ئۇ مەدەنىيەتنى پەلسرەپە يىلتىرزى، ئەخالقرى قىممىترى، ئىردىيە

لىرى، قرانۇن چىقىررىش يۆنىلىشرلىرىگە پرىنسرىپچۈشەنچىلىرى، تەربىيە 

قەدەر بولغان تەرەپلىرىنىڭ ھەممىسى تولۇق قۇبرۇل قىلىنمىسرا نەتىجىرگە 

ئىرىشكىلى بولمايدۇ، شۇنداقال تەرەققىيات ساھەسىدە ئرۇ كىشرلەر بىرلەن 

 . رىقابەتلەشكىلى بولمايدۇ دە  قارايدۇ

دە  ئاتىدۇق،  «يۆنىلىشى يوقىتىشئۆزىنى »بىز بۇ يۆنىلىشتىكىلەرنى 

، ئۈممەتنىررڭ يرروقىتىشچررۈنكى بررۇ يررۆنىلىش ئىسررالم مىللەتلىرىنررى 

تى ۋە ئاالھىدىلىكىنى كېرەكسرىز قىلىرپ تاشالشرنى مەقسرەت ىشەخسىي

 -ئۈممەتنىرڭ مەۋجرۇتلىقى . مانا بۇ ئەينەن ئۆزىنى يوقاتقرانلىقتۇر. قىلىدۇ

ىرڭ شەخسرىيىتى ۋە خۇسۇسرى ئۈممەتن -ئۈممەت بولۇش سۈپىتى بىرلەن

ئەگەر بۇ ئۈممەت، تۇز سۇدا . ئاالھىدىلىكلىرىنىڭ مەۋجۇتلىقى بىلەن بولىدۇ

ئىرىپ كەتكەندەن باشرقا مىللەتلەرنىرڭ ئىچىردە ئىرىرپ ترۈگە  كەتسرە 
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ئۇ چاغدا بۇ ئۈممەتنىرڭ ھايراتلىقى . ئاالھىدە مەۋجۇدىيىتى بولماي قالىدۇ

 . بىلەن ئۆلىمى ئوخشاش بولۇ  قالىدۇ

دىنى، ئەخالقى ۋە مەدەنىيەت تەرەپتىن خەلقئارالىق رىسالىسى بار بىر 

ئۈممەتنى مۇشۇنداق يۆنىلىشكە چاقىرغانلىق ئۈممەتكە قىلىنغان ئەڭ چوڭ 

 .جىنايەتتۇر

مەدەنىيەتنىررڭ بىررر قىسررمىنى قوبررۇل قىلىررش، ئررۇ مەدەنىيەتنىررڭ 

ى بررۇ ئىلگىرررى ۋە يېڭرر. ھەممىسررىنى قوبررۇل قىلىشررنى تەقەززا قىلمايرردۇ

غەرب ئەللىرررى ئىسررالم دىنىنىررڭ روھررى، . دەۋرلەردىمررۇ تەكرارالنماقتررا

ئەخالقى ۋە قانۇنى تەرپىنى قوبۇل قىلماي، ئىسالم مەدەنىيتىنىڭ تەجىربە 

ياپۇنيە برۇ دەۋردە غەرب مەدەنىيتىردىن . ىنى قوبۇل قىلغانپرىنسىپئىلمى 

ئولوگىيسى، پەن تېخنىكا تەرپىنى قوبۇل قىلدى، بىراق غەرىبنىڭ ئىد -ئىلم

. ئرادەتلىرىنى قوبرۇل قىلمىردى -قىممىتى، ھايات كۆز قارىشرى ۋە ئرۆر  

غەرب . ئۆزىنىررڭ ئەپسررانە ئەقىدىسررىنى ھررازىرغىچە سرراقال  كەلمەكررتە

ئەللىررررى ئىسرررالم مەدەنىيىتىررردىن پايدىالنغانررردەن، يررراپۇنيەمۇ غەرب 

 .ئەللىرىدىن پايدىالندى

زىمردىن تارتىرپ سرولچى مانا بۇ خەتەرلىك يۆنىلىشنى ئروڭچى لىبرالى

وخشاشررمىغان خىررم گررورۇھالر ئ -ماركىسررىزىمغىچە بولغرران خىلمررۇ 

. چراقىرغۇچىالر تەمسرىم قىلىردۇ «غەربلىشىشركە»پەلسەپىللىرى بىلەن 

-ىمۇگەرچە بۇالرنىرڭ كررۆز قارىشرى ئوخشاشمىسرر-بۇالرنىرڭ ھەممىسررى 

قرانۇن چىقىررىش ) «مەرجەئىسرالمنىڭ »ئىسالم ئۈممىتىگە نىسربەتەن 

 .ئىكەنلىكىنى رەت قىلىشتا ئورتاق( ىيىمەنب

شۇنداقالۆ ئىسالم ئۈممىتىنىڭ باشرقا مىللەترلەرگە ئىردىيە، قىمرمەت 

غېرىچ ئەگىشىپ مېڭىشى ئۈچرۈن،  -قارىشى، ئىستىم جەھەتتە غېرىچمۇ 

ئىسالم ئۈممىتىنى ئۆز ماھىيتىدىن چىقىر  تاشالش ۋە تىرىسىدىن سويۇ  

 .تاشالش ھەركىتىدە ئورتاق
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( يۆنىلىشرلىرى)خىرم مەدرىسرلىرى -الرنىڭ ھەممىسى خىلمۇ مانا بۇ

بىلەن ئۈممەتنىڭ يىلتىزىنىڭ بارلىقىغا، ئۈممەتتىكى رىسالەت، مەدەنىيەت 

برۇالر، ئىسرالم ئرۈممىتى باشرقىالرنىڭ . مائارىپنىڭ بارلىقىغا ئىشەنمەيدۇ

مەدەنىيتىنى سۆرە  كىرمىسە ياشرىيالمايدۇ بەلكرى تەرەققرى قىاللمايردۇ 

 .رشىدۇدە  قا

ئەگەر بۇالر باشقا مەدەنىيەتلەرنىڭ ئۇسۇللىرى ۋە شرەكلىنى ئىمپرورت 

بىرراق برۇالر ئىسرالم . قىاليلى دىگەن بولسا پىكرىگە قوشرۇلغان بوالتترۇق

ئۈممىتىنىڭ يىلتىسىز قېلىپ قېلىشىنى، غەرب مەدەنىيتىنىرڭ يىلتىرزى ۋە 

 .پەلسەپىلىرىنى تولۇق ئىمپورت قىلىشنى ئىرادە قىلىدۇ

سراالمە  -رنىڭ بەزىسى ئىسالمنىڭ مەرجە ئورنىردا ئىكەنلىكىنرىبۇال

 .مۇسا، تاھا ھۈسەيىنگە ئوخشاش ئوچۇق رەت قىلغانالر بار

يەنرى )بەزىللىرى، قۇرئان كەرىم، ھەدىس شەرىپ تىكىسىنىڭ تارىخى 

دىگەن سۆز ياكى ئۇنى يېڭرى شرەكىم ( كونا  قالدى، ۋاقتى ئۆتۈ  كەتتى

كېرەن دىگەن بانرا بىرلەن ئەگررى ( چىقىش قارا ) بىلەن ئوقۇ  چىقىش

بۇالر، ئۈممەت بىررلىككە كەلرگەن مىراسرى ئىلمرى . ئۇسۇلالرنى قوللۇنىدۇ

ھەۋىسررى بررويىچە  -بەلكررى ئررۇنى ھرراۋايى . ئاساسررالرغا تايانمايرردۇ

 .شەرھىلەيدۇ

بررۇ يولررردا ياۋرۇپاغررا ئىبرررادەت قىلىرردىغان، غەرب مەدرىسرررلىرىدە 

ىڭ قۇللىرىدىن ئىبارەت بىر بۆلرۈن غەرب تەربىيلەنگەن ۋە غەرب ئىديىسىن

 .پىتنىسىگە ئۇچىرغانالر ماڭىدۇ

 :ئۆزرە بايان قىلىش يۆنىلىشى: ئۈچىنچى

برررۇ يرررۆنىلىش، ئىسرررالم پەلسەپىسرررى، قىممەتلىررررى، ئەخالقرررى، 

چۈشەنچىسررى ۋە قانۇنلىرىنىررڭ ھەممىسررى غەرب مەدەنىيىتررى بىررلەن 

دەنىيرتىگە قارشرى ئىسالم دىنىردىن غەرب مە. ماسلىشىپ مېڭىشى الزىم

-كىلىپ قالغان نەرسىلەرگە ئۆزرە بار دە  چاقىرغۇچىالر ئىسالم دىنىنرى، 

 .تەقدىم قىلىدۇ -خۇددى ئىسالم دىنى تۆھمەت قەپەزىدىكىدەن
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بۇ نۇقتىدىن كۆپلىگەن كىشلەر ئائىلە ساھەسىدە نىكاھ قرانۇنى، تراالق 

تولررۇق يۈزىرردىن باشررقا بېشررىنى ) قررانۇنى، ئايررالالر ساھەسررىدە ھىجرراب

مەسىلىسى، ئىقتىساد ساھەسىدە ئۆسۈم مەسىلىسرى، ( يۆگەيدىغان رومال

خەلقئارالىق ئراالقە ساھەسرىدە جىھراد مەسىلىسرىگە ئوخشراش ئەسرلى 

مەسىللەردە ئېغىر جازاغا د چ كېلىۋاتقان تۆھمەتچىنى مۇداپىئە قىلغانردەن 

 . ئادۇكاتلىق پوزىتسىيەسىدە تۇردى

قىتالردا ئۆزىنى ئاقالشتىن ئىبارەت ئاجىز بۇ يۆنىلىشتىكىلەر كۆپىنچە ۋا

مەيداندا تۇرۇشىدۇ، ئۇالر شۇ ئرارقىلىق غەرب ئەللىررى مۇسرتەملىكچىلىك 

زامانىدا تاڭغان ۋەزىيەتلەرگە ئىسرالمى پەتىرۋاالرنى كەيرد ر ش ئرارقىلىق 

 .دۇرۇس ساناشقا ئۇرۇنىدۇ

ۇرىردۇ، بۇ ئارقىلىق بۇالر ئۆزلىرىنى مەسخىرە قىلشىدۇ، باشقىالرنى ئازد

ئررۆزىنى ئرراقالش ۋە ئررۆزرە ئېيررتىش يۆنىلىشررى يىگىرمىنچررى ئەسررىرنىڭ 

دەسلەپكى يېرىمىدا خېلى ئاشكارا ئىدى، ھازىرغا قەدەر بۇ يۆنىلىش جازانە 

ۋە بانكا ئۆسۈمىنى ھاالل قىلىپ بېرىشنى ئىرادە قىلىدىغان، ھاراقنى ھراالل 

ئەمەلرردىن  قىلىررپ بېرىرردىغان، شررەرىئەتتىكى جىنررايى ئىشررالر قررانۇنىنى

قالدۇرۇشنى مەقسەت قىلىدىغان، مۇسۇلمان قىزالرنىڭ بېشىنى ياالڭباشتاق 

ئېچىۋىتىشنى ئىرادە قىلىدىغان كىشرلەر برۇ يۆنىلىشرنىڭ تەمسرىلچىلىرى 

 . بولماقتا

 :پەخىرلىنىش يۆنىلىشى: تۆتىنجى

ئۆزرە قويۇش ۋە ئۆزىنى ئاقالش يۆنىلىشىنىڭ قارشىسىدا پەخىررلىنىش 

ۈگرۈنكى بۇ يرۆنىلىشۆ ئىسرالم دىنرى، ترارىخى ۋە تۈن. لىدۇيۆنىلىشى تېپى

نىشى توغۇرلرۇق پەخىرلىنىردىغان مۇتىكەببرۇر ىمەدەنىيىتى، بۈگۈنكى ئويغ

بۇ يۆنىلىش بىزگە تۈنۈگۈن يەتكەن دىنى، ئەخالقرى، . ئادەمدەن سۆزلەيدۇ

پىكرى ۋە مەدەنىيەت تەرەپلىرىدىكى ئەيىپ ۋە ئاپەتلەرنى ئۇنتۇ  قېلىرپ، 

برۇ ئراپەت، . دىننىڭ شرانلىق تارىخىردىن باشقىسرىنى كۆرمەيردۇئىسالم 

ئەيىپلەر بۈگۈنگە قەدەر ئىسالھ قىلىنماي بىزگە زىيران كەلترۈرمەكتە، شرۇ 
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سەۋەپتىن بىز ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرىگە نىسبەت بېرىلىدىغان ئىنسانىيەت 

 .كارۋىنىنىڭ ئارقىسىدا قېلىپ قالدۇق

ۈشررۈرمەكچى يرراكى تررۆۋەن مەن بررۇ سررۆز م ئررارقىلىق ئررۆزىمىزنى چ

 .كۆرمەكچى ئەمەس

بىررز، ئررۆزىمىزنى يېتەكچىلىررك شرراراپىتىگە كۆتۈرىرردىغان ئىقتىرردار ۋە 

ئەگەر بىز بۇ ئىقتىدارالنى دىنىمىز بۇيرۇغاندەن ئرۆز . ساالھىيەتلەرگە ئىگە

ئورنىدا ئىشلىتىپ، قۇرۇق سۆز قىلىشتىن ئەمەل قىلىشرقا، تەسرلىنىشرتىن 

قىلىشرتىن رىئاللىققرا، دورىمرۇچىلىقتىن  ېردەلجھەركەتلىنىشكە، قۇرۇق 

ئىجادىيەتكە، غەربلىشىشتىن ئەنئەنىۋىلىككە ۋە ئىجرادىيەتكە ئاتالنسراق 

 . يېتەكچىلىك ۋە ئۇستازلىق ماقامىغا يىتەلەيمىز

قرۇۋۋەت تولرۇق برار، -بىزدە، ماددى، ئىنسانى، تارىخى ۋە روھى كرۈچ 

خالىس قىلىپ، تەييرارلىقنى ئەگەر بىز يۆنىلىشىمىزنى بەلگىلە ، نىيەتنى 

پۇختىال ، سەپنى بىرلەشتۈر  ، ئالالھقا تەۋەككرۇل قىلىرپ، ئۆتمۈشرنىڭ 

خاتالىقى، ھازىرنىڭ ئەيىپ نوقسرانىدىن ئىبررەت ئېلىرپ ۋە باشرقىالرنىڭ 

. تەجىربىسىدىن پايدىلىنىپ قەدەم باسساق دىگەن مەنرزىلگە يېتەلەيمىرز

 .الز ىم بولىدۇبىراق بىز ئۆزىمىزنى راۋۇرۇس تۈزلىشىمىز 

بۇ يۆنىلىشنىۆ ئىسالم دىنىنى، ترارىخىنى، مەدەنىيىتىنرى، مائرارىپىنى 

چوڭقۇر تەتقىق قىلمىغان، باشقىالرنىڭ ئاالھىدىلكىنى بىلمىگەن، بىزنىرڭ 

قېشىمزىدىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى تىكەنسرىز گرۈل،  (مۇسۇلمانالر)

ھېسرياتچان بەزى باشقىالرنىڭ قېشىدىكىنى گۈلسىز تىكەن سرانايدىغان، 

بۇالرنىڭ قەلبرى پران بولسرىمۇ، . ئىسالمى تەشۋىقاتچىالر تەمسىم قىلىدۇ

 .چۈشەنچىسى يۈزەكى بولۇ  قالغان كىشلەردۇر

 : تار ناتگورىيەگە نىرگۈزاگۈپ قويۇش يۆنىلىشى: بەشىنچى

بۇ يۆنىلىش ئىسالم دىنىنى ئەقىدە بىلەن ئىبادەتكىال باغال  قويۇشنى 

 .ئىرادە قىلىدۇ



 ئىنسانىيەتنىڭ ئىساالم مەدەنىيىتىگە موھتاجلىقى

 53 

w
w

w
.m

u
n
b
e
r.o

rg
 

الر ئىسالم دىنىنىڭ جەمئىيەتنى ئىسالھ قىلىرش، ئرۈممەت قرۇرۇ  بۇ

چىقىررش، ئررالەمنى ھىرردايەت قىلىررش، ھايرراتنى يېڭىالشررتىن ئىبررارەت 

 . تەرەپلىرىنى ئۆچۈرۋىتىشنى ئىرادە قىلىدۇ

شەرىئەتتە ئەسرلى )ئىلگىرى زامانالردا بەزى بىر مۇسۇلمانالر بىدئەت 

نغان بولسا، بۇ يۆنىلىشتىكىلەر، يۆنىلىشىنى قولال( يوق چەكلىنىدىغان ئىش

الرنى ئىسرالم دىنىردىن پرىنسرىپئىسالم دىنىنىرڭ جەۋھىرىردىن بولغران 

چىقىرۋىتىش ئارقىلىق ئىسرالم دىنىنرى كىمەيرتىش، قىسرقارتىش ۋە ترار 

 .كاتگورىيەگە كىرگۈز ش يۆنىلىشىنى قولالنماقتا

ىلردىم، بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈترۈن ق: ئالالھ قۇرئان كەرىمدە

نىڭ دىرنىڭالر سىلەرگە نىمىتىمنرى تاماملىردىم، ئىسرالم دىنىنرى سرىلەر

 [ئايەت – 3مائىدە  سۈرە]. دەيدۇ بولۇشىغا تاللىدىم

مەيتىۋىتىشررنى قوبررۇل ېپۈتررۈن نەرسررە قوشررۇ  قويررۇش يرراكى ك بىررر

 .قىلمايدۇ

شەرىئەتسىز ئەقىردە، دۆلەتسرىز دەۋەت، : بۇ يۆنىلىش ئىسالم دىنىنى

قۇۋۋەتسىز ھەقىقەت، ئىقتىسادسىز ئىبرادەت،  -ىچلىق، كۈچ جىھادسىز تىن

 .دۇنياسىز دىن قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ، تاالقسىز نىكاھ

ئىسررالم نررامىنى »ئىسررالم دىنىنررى بررۇرمىال ، ئررۇنى  بررۇ يررۆنىلىش

يېڭى بىر دىنغا ئۆزگەرتىشنى ئىرادە  «چەخرىستىئانمەزمۇنى »، «رگەنكۆتۈ

 .قىلىدۇ

ا قانۇن، ئىقتىسراد ترۈز مى، تراالق ترۈز مى، دىنىد خرىستىئانچۈنكى 

. الر تېپىلمايدۇپرىنسىپجىھاد، جازا قانۇنى، دۆلەت ياكى ھۆكۈمەت دىگەن 

رىرم )قەيسرەر »: بولغران ئىنجىرم كىترابىالرنىڭ مرۇقەددەس خرىستىئان

 «الالھقرا تەۋەنرى ئالالھقرا بەرگىرنگە تەۋەنرى قەيسرەرگە، ئ( پادىشاھى

 خرىسرتىئانات تەقسىماتىنى قوبرۇل قىلردى، دىنى ھاي خرىستىئان. دەيدۇ
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شرلىرى قەيسرەرنىڭ يراكى دىن چىركاۋنىرڭ، دۇنيرا ۋە ھايرات ئى»دىنىدا، 

 (.لىشەلمەيدۇېيەنى دىن بىلەن سىياسەت ك) ولىدۇب «ھۆكۈمەتنىڭ

زىمىندىكى نەرسرىلەرنىڭ  -ئەمما ئىسالم دىنى كائىناتتىكى، ئاسمان 

 .ھەممىسى ئالالھنىڭدۇر دە  قارايدۇ

دىررن بىررلەن سىياسررەتنى ئايرىررپ ) «ئىلمررانىالر»يۆنىلىشررنى  بررۇ

بۇالر ئىسالم دىنىنى قۇرئان كەرىرم ئېلىرپ . تەمسىم قىلىدۇ( قارايدىغانالر

لغاندەن، ساھابىلەر ۋە تەشۋىق قى ئەلەيھىسساالمچۈشكەندەن، پەيغەمبەر 

يىنكى ئىسرالم ئرالىملىرى چۈشرەنگەندەن ھالىتىردە، ئىسرالم ېئۇالرىن ك

 .رەت قىلىدىغانلىقىنى ئوچۇق ئاشكارا ئىرالن قىلىشرنى خالىمايردۇدىنىنى 

بەلكى بۇالر ئىسالم نامى بىلەن ئىسالم دىنىنرى بۇرمىالشرنى قەسرلەيدۇ، 

 .ئىسالم دىنى بۇالرنىڭ دەۋاسىدىن پاكتۇر

 -ئىقتىسراد، تەشرۋىقات-شەرىئەت، ئىبادەت  -ئەقىدە: ئىسالم دىنى

ئىجتىھرراد،  -دۇنيررا، جىھرراد  -كررۈچ قررۇۋۋەت، دىررن -دۆلەت، ھەقىررقەت 

 .مەدەنىيەت رىسالىسىدۇر -مائارىپ

بۇ دىن ئىنساننىڭ بۆشۈكتىكى ۋاقتىدىن تارتىپ تاكى گورغرا كىررگىچە 

كى ھاياتىغرا قەدەر كېيىنبەلكى تۇغۇلۇشتىن ئىلگىرى ۋە ئۆلۈ  كەتكەندىن 

نەزەر ئىنسراننىڭ ھايرات  يئىنساننىڭ ھايراتى قانرداق بولۇشرىدىن قەتئىر

 .بولىدۇ ھە ھەمراسەپىرىگ

بولىردىغان  ھئىسالم دىنى ئىنساننىڭ بارلىق ساھەسىدە بىلرلە ھەمررا

بررۇ دىررن ئىنسررانغا ترروغرا يررولنى سررىزىپ بېرىرردۇ، يولىنىررڭ . دىنرردۇر

ئررۆي، مەسررچىل، يررول، مەكررتە ، . كۆرسررەتمىلىرىنى بەلگىررلە  بېرىرردۇ

ھەر  كارخانا، دۇككان، مەھكىمە ۋە ھايات سراھەلىرىنىڭ -ئېتىزلىق، زاۋۇت

 .بىر ساھەسىدىكى خەتەرلەردىن ئاگاھالندۇرۇ  تۇرىدۇ

ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمنى ھەر قانداق بىرر نەرسرىنى بايران قىلىرپ 

ھەمرمە نەرسرىنىڭ  كىتراببرۇ . بېرىدىغان مۇكەممەل شەكىلدە چۈشۈردى

 .ئىالھىي تەرپىدىن چۈشۈر لگەن
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ھەمرمە ( رئراننىيەنرى قۇ)نى كىترابساڭا بىز : ئالالھ قۇرئان كەرىمدە

( مىسرىنىبولىردىغان ئىشرالرنىڭ ھەم موھترا يەنرى كىشرلەر )نەرسىنى 

رەھرمەت، ( بەنردىلەرگە)ھىردايەت، ( دىلالرغا)چۈشەند ر   بېرىدىغان، 

يەتكۈزىرردىغان مۇسررۇلمانالرغا مەڭگۈلررۈن سررائادەت بىررلەن خررۇش خەۋەر 

 [ئايەت – 89نەھم  سۈرە] .دەيدۇ قىلىپ چۈشۈردۇق

 :يۆنىلىشى دەللىشىشجې - 6

لىشرىپ، جېدەلبۇ يۆنىلىش ئىسرالم دىنىنرى، باشرقا كىشرلەر بىرلەن 

. قارشى پىكردىكى كىشلەر بىلەن ماجرالىشىدىغان ھالىتىدە تەقدىم قىلىدۇ

بررۇالر مۇاليىملىررق، كەڭچىللىررك، سۆھبەتلىشررىش ۋە قانائەتلەنررد ر ش 

لرۇق رىئرايە مۇسۇلمان بولمىغانالرغا، ئىسالم دىنىغرا تو. ئۇسۇلىغا تايانمايدۇ

قىلىپ كىتەلمىگەنلەرگە بەلكى ئۆزىنىڭ پىكرىگە قوشۇلمىغان ئىخالسمەن 

 .مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش ئوتى ئاچىدۇ

ھالىتىردە  «ئۇرۇشرۇش»بۇ يۆنىلىشتىكىلەر داۋاملىق باشرقىالر بىرلەن 

تۇرىدۇ، ئەمەلىيەتتە ئۆزلىرىگە د شمەن بولمىغان كىشرلەرگىمۇ قىلىچىنرى 

. بۇالر د شمەن بولمىغان كىشلەر بىلەن ئرۇرۇش قىلىردۇ. سۇغۇرۇ  تۇرىدۇ

 .جىھاد قىلىدۇ( ئورۇنسىز) مەيدانسىز

بۇ يۆنىلىشتىكىلەرنىڭ چوڭ مۇددىئاسى ئىختىال  قوزغراش، شراخچە 

قىلىش، ئاساسلىق بولمىغران مەسرىلىلەرنىڭ ئورنىغرا  جېدەلمەسىلىلەردە 

ىلەن ۋە بىررلىككە شاخچە مەسىلىلەر بىلەن، جەۋھەرنىڭ ئورنىغا شەكىم ب

كەلررگەن مەسررىلىنىڭ ئورنىغررا ئىخررتىال  بولىرردىغان مەسررىلىلەر بىررلەن 

 .كىشلەرنى مەشغۇل قىلىشتۇر

 - 46بۇ يۆنىلىشتىكىلەرنىڭ كىشلەرگە تەقردىم قىلىۋاتقران ئىسرالمى

خەلقئارالىق دىن بولۇشرقا  يئەسىرنىڭ تەقەززاسىغا ماس كېلىدىغان ئومۇمى

 .يارىمايدۇ
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كى ئىسالم دنى داۋاملىق قاپىقى تۈر ن، چىرايى تۇتۇق، بۇالرنىڭ نەزرىد

شرلىرىدا دەۋەت ئىشلىرىدا قوپاللىقتىن باشقىنى تونۇمايردىغان، مۇنرازىرە ئى

 .شتىن باشقىنى بىلمەيدىغان ئىسالمدۇرىنىقاتتىق قوپال ئۇسۇل قولل

بۇالرنىڭ نەزرىدە ئىسرالم دىنرى، پىكرلەرنىرڭ بىرر قرانچە بولۇشرىنى 

قىلمايدىغان، بىر  ئېتىرا ئىجتىھادنىڭ خىلمۇخىم بولۇشىنى تونۇمايدىغان، 

پىكردىن باشقىسىنى قوبۇل قىلمايدىغان، بىر پىكردىن باشقىسىغا قرۇالق  -

. مۇزال  قالغران ئىسرالمدۇر( جامىد)سالمايدىغان دەرجىدە ئۇيۇل تاشتەن 

بررۇالر ئۆزلىرىنىررڭ پىكرىنررى خاتالىشررىش ئىھتىمرراللىقى بررار ترروغرا پىكررر، 

ھتىماللىقى بار خاتا پىكرر دە  ېنىڭ پىكرىنى توغرا بولۇ  قېلىش ئىالرباشق

 .تونۇمايدۇ

بۇ يۆنىلىشنىڭ نەزرىدە ئىسالم دىنى قانۇندىن باشقىسىنى كۆرمەيردۇ، 

قانۇن ئېچىدە جىنرايى ئىشرالر قانۇنىردىن باشقىسرىنى كرۆرمىگىلى تراس 

 .قالىدۇ

كەڭچىم مۇئامىلە بۇالرنىڭ نەزرىدىكى ئىسالم، ئىسالم پىكردىكىلەرگە 

قىلىشنى تونۇمايدۇ، قارشرى پىكرردىكىلەر بىرلەن سرۆھبەت ئۆتكۈز شرنى 

قوبۇل قىلمايدۇ، سىياسەتتە قارشى پارتىينىرڭ يراكى قارشرى يۆنىلىشرنىڭ 

  .بولۇشىغا رۇخسەت قىلمايدۇ

ئايالالرغا شەن نەزرى -بۇ يۆنىلىشتىكىلەرنىڭ نەزرىدىكى ئىسالم، قىز 

يرالالرنى خىرزمەت قىلىرش پۇرسرىتىدىن مەھررۇم ئا -بىلەن قارايدۇ، قىرز 

ئايررالالرنى دەۋەت ۋە ئىجتىمررائى ھايررات ئىشررلىرىغا  -قىلىررش، قىررز 

قاتنىشىشىتىن مەھرۇم قىلىش، ئۇالرنىڭ سرايالمالردا ئراۋاز قاتناشرتۇرۇش 

بەلكى ئۇالرنىڭ ئرۆز تەبئىرتىگە مۇناسرىپ مەنسرەپلەرگە ئرۆزىنى نرامزات 

ئايالالرنىررڭ ئۆيرردە سررولۇنۇ   - قىررز كۆرسىتىشررىگە چەكلىررمە قويررۇش ۋە

 .تۇرشىغا دەۋەت قىلىدىغان ئىسالمدۇر

تەقسىم قىلىشتا ئرادالەتكە پەرۋا  دۇالرنىڭ نەزرىدكى ئىسالم ئىقتىساب

ىنى پرىنسررىپقىلمايرردىغان، سىياسررەتتە كررېڭەش بىررلەن ئىررش قىلىررش 
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تەكىتلىمەيرردىغان، خەلقررقە ئەركىنلىررك ھوقررۇقىنى بەرمەيرردىغان، چرروڭ 

چىلەرنىررڭ قىلغرران قىلمشررىلىرى ھەققىرردە ئررۇالرنى سرروراققا جىنايەت

تارتمايدىغان بەلكى كىشلەرنى پىقھىنىڭ شاخچە مەسىللىرىدە، ئىبادەت ۋە 

ماجرا قىلىش  - جېدەلئىقتىساتتىكى ئوخشاشمىغان پارچە كۆز قاراشالردا 

 .بىلەن ئاۋارە قىلىدىغان ئىسالمدۇر

نررى  «اتگورىيىسررىھررارام قىلىررش ك»بۇالرنىررڭ نەزرىرردە ئىسررالم 

بۇالر ھايات ئىشلىرىنى بىر بۆلۈن ھارام قىلىنغان . كېڭەيتىۋىتىدىغان دىندۇر

، بۇالرنىرڭ قەلىمرى بىرلەن ئىشالرنىڭ قاتارىغا كىرگۈزۋىتىشكە تاس قالىدۇ

 «يامرران بولىرردۇ»دىررگەن سررۆز ئەڭ يېقىنرردۇر، بررۇالر  «ھررارام»تىلىغررا 

 .دىگەندىن باشقىنى بىلمەيدۇ

ۈشەنچىسى يۈزەكى ۋە سەۋىيسى ترۆۋەن بولغران برۇ نىيىتى خالىس، چ

يۆنىلىشررتىكى كىشررلەرنىڭ ئىسررالم دىنىنررى مۇنررداق قررارا تىررزىملىكتە 

رولىنرى ئرېلىش  «قۇتقۇزۇش»ە تەقدىم قىلىشى، ئىسالم دىنىنى كىشلەرگ

 .ساالھىيىتىدىن مەھرۇم قىلىپ قويىدۇ

 :مەدەنىيەت يۆنىلىشى -7

دە مەدەنىرريەت رىسالىسررى، بررۇ يۆنىلىشررنىۆ ئىسررالم دىنىنررى ئاالھىرر

غايىسى خۇداگۇيلۇق، مەزمۇنى ئىنسانپەرۋەرلىك، يۆنىلىشرى خەلقئرارالىق، 

چارىلىرى ئىيجرابى بولغران رىسرالەت دە   -ى ئەخالقلىق، ئۇسۇلپرىنسىپ

يرول تۇترۇ  ماڭىردىغان يۆنىلىشرتىكىلەر  «پرۇڭئىيجابى تەڭ»قارايدىغان 

 .تەمسىم قىلىدۇ

ھاد ئۈچرۈن قوزغاشرقا جىرددى قەدەم بۇ يۆنىلىش ئۈممەتنى چوڭ جى

شرۇنىڭ بىرلەن . بۇ جىھاد ئۈممەتنى ئەسلى ماھىيتىگە قايتۇرىردۇ. باسىدۇ

ئۈممەت ئۆتمۈشىدىن پايدىلىنىدۇ، بۈگۈنىگە دىقرقەت قىلىردۇ، ئەتىسرىگە 

بۇ جىھادنىڭ نىشانى ۋەيران قىلىرش ئەمەس قرۇرۇ  چىقىرش، . ئىنتىلىدۇ

قىلىش ئەمەس ئەمەل قىلىرش،  جېدەلپارچىالش ئەمەس بىرلەشتۈر ش، 

قۇرۇق مەدھىيە ئەمەس ئەمەلى بىررىش، كۆشىشرش يراكى پەخىررلىنىش 
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ئەمەس قوپراللىق : برۇ جىھادنىرڭ شرۇئارى. ئەمەس ئىجادىيەت يارتىشتۇر

لىشرىش جېدەلھرىبانلىق، مۇتىئەسسىپلىك ئەمەس كەڭچىللىك قىلىش، ېم

 .ئەمەس ھەمكارلىشىشتۇر

قىممەتلەرنرررى، تۇرغۇزغررران برررۇ يرررۆنىلىش ئىگلىررررى بىرررزدە برررار 

مەدەنىيتىمىزنى ۋە بىزدە تېپىلىدىغان ئىمكانىيەتلەرنى كۈچلۈن شرەكلىدە 

بىراق بۇ يۆنىلىش ئۆتمۈشتىكى ئېغىرر خاترالىقىمىزنى، بۈگرۈن . كۆرسىتىدۇ

برۇ يرۆنىلىش . قىلىدۇ ئېتىرا كۆر نىۋاتقان توغرا يولدىن چەتنەشلىرىمىزنى 

ن قىلىرررپ كۆرسرررەتمەيدۇ، دانچىلىرررك كىچىرررك نەرسرررىنى گرررۈمبەزدە

مىدسررىزلەنگىدەن ۈئ( كتىپ تەرەپلىرىمىزنررىېيسرروب) سررەلبىياتلىرىمىزنى

مەسىللەرگە ئاددى قاراشنى رەت -دەرجىدە يوغىنتىۋەتمەيدۇ، بۇ يۆنىلىش 

ھەر بىرر نەرسرىگە . چوڭايتىرپ كۆرسىتىشرنىمۇ رەت قىلىردۇ -قىلغاندەن

 .مۇناسىپ ئورۇن تەقدىم قىلىشقا تىرشىدۇ

، مرۇھەممەد ئەبردۇ، رەشرىد رىرزا، يىشنى جامالىددىن ئافغانىبۇ يۆنىل

ھەسەن بەننا، مۇستەپا سىبائى، ئابردۇلقادىر ئەۋدە، مرۇھەممەد غەززالرى، 

يۈسۈ  قەرزاۋى، ھىنردى قىتئەسرىدىن مەۋدۇدى / سەييىد قۇتۇ ، دوكتۇر

ۋە نررۇدەۋى، ئررالجىريەدىن ئابدۇلھەمىررد بررادىس، مررا لىررك ئىبنررى نەبررى، 

وفىسسرور نەجمىردىن ئەرباكران، ئۇيغرۇرالردىن ئابردۇقادىر رتۈركىيەدىن پ

 «ئرارالىق ئىسرالم پىكررى ئىنسرتىتۇتىخەلق» ۋاشرنىگىتۇندىن دامولالم، 

 .ئەزالىرى تەمسىم قىلىدۇ

ڭ، ننىروىرنىڭ، بىررەر رايئىسالم دىنى بۇ يۆنىلىشنىڭ نەزرىدە بىر ئەسر

ە  تەل. رۇھنىررڭ ئىسررالمى ئەمەسۇبىرررەر مەزھەبنىررڭ يرراكى بىرررەر گ

تەسلەشتۈر شركە ئەمەس . قىلىنىۋاتقان قۇرئان ۋە سۈننەتنىڭ ئىسرالمىدۇر

شرارەت بېرىشركە، قوپرال ېئاسانالشتۇرۇشقا، ھۈكۈتۈشكە ئەمەس خرۇش ب

چررارە ئىشىلتىشرركە،  -ئۇسررۇل ئشىلتىشرركە ئەمەس يىمشرراق ئۇسررۇل

قارشىلىشىشررقا ئەمەس تونۇشۇشررقا، مۇتىئەسسررىپلىك قىلىشررقا ئەمەس 

، بىكىنمىچىلىررك ھررالەتتە ياشاشررقا ئەمەس ئۆزئررارا كەڭچىللىررك قىلىشررقا
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گە ئەمەس جېررردەلسۆھبەتلىشىشررركە، شرررەكىلگە ئەمەس جەۋھەرگە، 

ئەمەلگە، قرۇرۇق ئېغىزىردا دەۋا قىلىشرقا ئەمەس ئەمەلىيەترتە بېرىشركە، 

قىلىشررقا، قاتماللىققررا ئەمەس  دلىشررقا ئەمەس ئىجتىھررادورىمۇچىلىررق قى

رىنىسپ برويىچە مېڭىشرقا، ە ئەمەس پرتىشقا، اليغەزەللىشىشكيېڭىلىق يا

چېكىدىن ئاشۇرۋىتىش ياكى سۇسلۇق قىلىشقا ئەمەس نورمرال ۋە تەڭپرۇڭ 

 .يول تۇتۇشقا چاقىرىدىغان ئىسالمدۇر

بۇ يۆنىلىشنىڭ نەزرىدكى ئىسرالم، روھرى مراھىيىتى تەۋھىرد بولغران 

ئەقىرردە، روھررى ئىخررالس بولغرران ئىبررادەت، روھررى پۇختررا بولغرران ئىررش 

وھى ياخشىلىق بىلەن ئاالھىدە بولغان ئەخالق، روھى ئادالەت ھەرىكەت، ر

 .بولغان قانۇن، روھى قېرىنداشلىق بولغان ئاالقە ئۈستىگە تۇرغۇزۇلغاندۇر

ى ئىشالرنىڭ نەتىجىسى روھى تەڭپرۇڭ ۋە مرۇكەممەل بولغران يۇقىرىق

 .مەدەنىيەتتۇر

بىرررلەن يېڭىسرررىنى ( ئەنرررئەنەۋى) برررۇ يرررۆنىلىش ئىلگىرىكىسرررى

بىررلەن ئۆزگىرىررپ تۇرىرردىغان  پرىنسررىپر ش، ئۆزگەرمەيرردىغان بىرلەشررتۈ

رىس بولرۇش بىرلەن ېرۇرۇش، ئەسلى مىراسقا تايىنىشقا ھئىشالرنى سېلشت

ھررررازىرقى دەۋرگە رىئررررايە قىلىررررش ۋە كىلەچەكرررركە ئىنتىلىشررررنى 

بىرلەشتۈرىدىغان، چوڭايتىۋىتىش ياكى ئاددى سراناش، قاتمراللىق قىلىرش 

الم ھەقىقەتلىرىنى پارچىالشتىن يىراق بولغان ياكى اليغەزەللىشىش ۋە ئىس

ھالەتتە، كائىناتنىڭ قرانۇنىيەت چۈشەنچىسرى، شرەرىئەتنىڭ مەقسرىتىنى 

مروھىم ئىشرالرنى )، سېلىشرتۇرما چۈشەنچىسرى، ئەۋلەۋىيرات چۈشىنىش

چۈشەنچىسررى، ئەمەلىيەتنىررڭ ھەقىقىتىنررى ( بررۇرۇن بىررر تەرە  قىلىررش

ئىچىگە ئالغان يېڭى چۈشەنچە  تىن ئىبارەت چۈشەنچىلەرنى ئۆزچۈشىنىش

ئاالھىدىلىكلەرگە  چۈشىنىشئاساسىدا ئىسال م دىنىنى تەڭپۇڭ ۋە ئومۇمى 

 . ئىگە
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تە نورمرال ۋە تەڭپۇڭلرۇقنى چۈشىنىشربۇ يرۆنىلىش دىرن ۋە ھايراتنى 

بۇ يۆنىلىشنىڭ باشقا يۆنىلىشلەردىن پەرقىلىنىپ تۇرىدىغان . ئاساس قىلىدۇ

 :الرنى مەركەز قىلىپ ماڭىدۇپرىنسىپىكى خۇسۇسىيەتلىرى بار، بۇ تۆۋەند

دىنىنررى ئومۇملررۇق، تەڭپۇڭلررۇق ۋە چوڭقۇرلررۇق بىررلەن ئاالھىرردە . 6

 ۆچۈشىنىش

ئۆزىنىڭ ۋە د شمەنلىرىنىڭ ھاياتىدىكى رىئاللىقنى چوڭايتىۋەتمەي . 4

 ۆچۈشىنىشياكى ئاددى سانىماي 

سررىرىتقى )ۋە زاھىرررى چۈشررىنىششررەرىئەتنىڭ مەقسررەتلىرىنى . 3

 غا ئېسىلۋالماسلىق چۈشەنچىسىۆ( ىكۆرنىش

( ئىشررالرنىڭ مرروھىمىنى بررۇرۇن بىررر تەرە  قىلىررش) ئەۋلەۋىيررات. 2

 چۈشەنچىسىۆ

باشررقا ئىسررالمى جامررائەتلەر بىررلەن قانررداق مۇئررامىلە قىلىررش . 6

يەنررى بىرررلىككە كەلررگەن مەسررىلىدە ھەمكارلىشررىش، )چۈشەنچىسررىۆ 

ز پىكرىرردە قېلىررپ بىررلىككە كىلەلمىررگەن مەسررىلىدە ھەر بىررر تەرە  ئررۆ

 (.قېلىش

يرراكى ئەنئەنىۋىلىررك )بىررلەن يېڭىلىقنرى ( ئىلگىرىكررى)ە سرەلەپىي. 1

 بىرلەشتۈر ش چۈشەنچىسىۆ( بىلەن ھازىرقىنى

لىرى بىررلەن دەۋىرنىررڭ پرىنسررىپشررەرىئەتنىڭ ئۆزگەرمەيرردىغان . 2

 ئۆزگىرىشچان مەسىللىرىنى سېلىشتۇرۇش چۈشەنچىسىۆ

قى تەرەپلەردە ئرۆزگىرىش ئېلىرپ ئىديىۋى، پىسخولوگىيە ۋە ئەخال. 8

بېرىشنىڭ ھەر قانرداق مەدەنىيەتنىرڭ ئرۆزگىرىش ئاساسرى ئىكەنلىكىرگە 

 ئىشىنىش چۈشەنچىسىۆ

ئىسررالم ئررۈممىتىنى ئويغۇتررۇش، ئىنسررانىيەتنى ھررازىرقى مرراددى . 9

پەلسەپىلەردىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىسالم دىنىنى مرۇكەممەل مەدەنىريەت 

 لىش چۈشەنچىسىۆقۇرۇلمىسى شەكلىدە تەقدىم قى
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پەتىررۋا ئىشررلىرىدا ئاسانالشررتۇرۇش، دەۋەت ئىشررلىرىدا خررۇش . 63

 ش چۈشەنچىسىۆىنىپىنى قوللىرىنسشارەت بىرىش پېب

شەرە ، كرېڭەش، ئىجتىمرائى ئرادالەت ۋە  -ئەركىنلىك، ئىززەت. 66

ئىنسرران ھوقۇقلىرىغررا ئوخشرراش ئىسررالمدىكى ئىجتىمررائى ۋە سىياسررى 

 ش چۈشەنچىسىۆقىممەتلەرنى ئوبرازالشتۇرۇ

مۇسۇلمان بولمىغانالر، ئەقلى تەرەپتىن ھۇجۇمغرا ئۇچىرغرانالر ۋە . 64

روھررى تەرەپررتىن مەغلررۇ  بولغررانالر بىررلەن ئىلمررى شررەكىلدە سررۆھبەت 

 ئۆتكۈز ش چۈشەنچىسىۆ

جىھررادنى مۇسررۇلمانالرنىڭ ھررۆرمىتى ۋە ئىسررالم دىيررارلىرىنى . 63

 قررروللىنىشۋە يرررول سرررۈپتىدە  پرىنسرررىپمرررۇداپىئە قىلىرررش ئۈچرررۈن 

 . چۈشەنچىسىگە ئىگە

 ئىسالم ئۈممىتىنىڭ مەدەنىيەت رىسالىسى

ئىسررالم ئۈممىتىرردە ئىنسررانىيەتكە تەقرردىم قىلغىرردەن مەدەنىرريەت 

الر ئىنسرانىيەتكە ماددىنىرڭ يەھرۇدىيالر ۋە خرىسرتىئانرىسالىسى بارمۇ؟ 

كۆيد ر شى، ئەخالقسىزلىقنىڭ ئەۋ  ئېلىشرى ۋە مەنرپەئەت توقۇنۇشرىنى 

ەن ئرروت ئوچررۈر ش ناسۇسررى يرراكى دورا قۇتىسررىنى تەقرردىم ئۆچۈرگىررد

قىلىشررتىن ئرراجىز كەلررگەن بولسررا، غەرق بولررۇ  كىررتەي دە  قالغرران 

ئىنسانىيەتكە ئىسالم دىنى قۇتقۇزغۇچىلىرق رولىنرى ئاالالمردۇ؟ باشرقىچە 

ئسالم ئۈممىتىدە يېڭى ئەسىردە ئىنسانىيەتكە تەقردىم : قىلىپ ئېيىتقاندا

 :قۇرۇلمىسررى بررارمۇ؟ بەزىررلەر بررۇ ئەسررىرنىقىلغىرردەن مەدەنىرريەت 

ىلىق يازغۇچى ئامېرىكدە  ئاتىدى، بۇ ئاتالغۇنى  «مەدەنىيەت كۆرەشلىرى»

 «مەدەنىيەتلەر سۆھبىتى»يەنە بەزىلەر . قولالندى «سىموئىم ھانتىنغۇن»

روجرى »رانسرىيەلىك مۇسرۇلمان مۇتەپەككرۇر اتىدى، بۇ ئاترالغۇنى فدە  ئ

 .قولالندى «گارۇدى
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ئىسالم ئۈممىتىدە ئاالھىدە ئىسرالم مەدەنىريەت قۇرۇلمىسرى : جاۋاب

دا سرۆزلە  ئرۆتكەن نورمرال، يۇقىرىربار، بۇ مەدەنىيەت قۇرۇلمىسىنى بىرز 

 .تەڭپۇڭ يول تۇتىدىغان مەدەنىيەت يۆنىلىشى ئاساس قىلىپ ماڭىدۇ

ئىسررالم ئۈممىتىنىررڭ ئاالھىرردە مەدەنىرريەت رىسالىسررىگە ئىررگە 

ئرۇ ئىنسران .مەدەنىريەت ئومرۇمى قۇرۇلمىردۇر ئىكەنلىكىدە شەن يوق، بۇ

لىرك قىلىرش، بەختنەپسىنى ئىسالھ قىلىش بىلەن باشرلىنىپ، ئرائىلىنى 

جەمئىيەتنى ئىسالھ قىلىش، ئۈممەتنى يېتىشرتۈر   چىقىرش، دۆلەتنرى 

 . قۇرۇ  چىقىش بىلەن ئۆتۈ ، ئالەمنىڭ تىنىچلىقى بىلەن ئاخىرلىشىدۇ

را يولغرررا باشرررلىغۇچى غمەن ترررو» :ئەلەيھىسسررراالمپەيغەمررربەر 

 .دىگەنىدى «رەھمەتتۇرمەن

ئىسالم ئۈممىتىدە ئاالھىدە مەدەنىيەت رىسالىسى بار، ئۇ مەدەنىيەتنى 

بولۇپمررۇۆ ئرراتوم، ئررالەم بوشررلۇقى، ئىلىكتىرۇنلررۇق سررايمانالر،  -ئررالەمگە

ئىنژىنىرلىق، ئاالقىلىشىش ۋە ئۇچۇر دۇنياسىدا زور ئىلمى ئىنقىال  قوزغا  

ئررۆز مرراھىيىتى بىررلەن ياخشررى تەقرردىم  -رب دۇنياسررىغاچىقالىغرران غە

 .قىالاليدىغان ئادەم تېپىلىپ قالسا، تەقدىم قىلىش ساالھىيىتىگە ئىگە

پەن،  -بۇ مەدەنىيەت غەرب ئەللىرىگە ئىمان تەقدىم قىالاليدۇ، ئىلىم 

مائارىپقا قارشى چىقمايدۇ، دىننى بېرىدۇ، دۇنيانى ھارام قىلمايدۇ، ئۇالرنى 

ا تۇتاشرتۇرىدۇ، زىمىننرى گۈللەند ر شرتىن چەكلىمەيردۇ، ۋەھيرى ئاسمانغ

نۇرىنى بېرىدۇ، ئەقىم نۇرىدىن مەھرۇم قىلمايدۇ، ياراتقۇچى بىلەن بولغران 

ئاالقىسىنى كۈچالندۇرىدۇ، مەخلرۇقالر بىرلەن بولغران ئاالقىسرىنى ئرۈز   

 . قويمايدۇ

 :ئىسالم مەدەنىيەت قۇرۇلمىسىنىڭ قىممەتلىرى

 :رىسالىسىنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى تۆۋەندىكىچەبۇ مەدەنىيەت 

 ئىنسان تەبىيتىگە ماس كېلىدىغان ئەقىدە رىسالىسىۆ. 6 
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 گۈللەند ر شكە ئىتتىرىدىغان ئىبادەت رىسالىسىۆ. 4

 ۋەھيى نۇرى بىلەن ھىدايەت تاپىدىغان ئەقىم رىسالىسىۆ. 3

 پەن رىسالىسىۆ -ئىمان بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان ئىلىم . 2

بىرررلەن بېرلەشرررتۈر لگەن ئىمررران ( ھەرىررركەت-ئىرررش) ئەمەل. 6

 رىسالىسىۆ

 ھەرىكەت رىسالىسىۆ -تەشۋىقات بىلەن چېتىشلىق بولغان ئىش . 1

 ئاخىرەت ئۈچۈن تەييارلىق بولغان دۇنيا رىسالىسىۆ. 2

 روھ بىلەن تەمىنلەنگەن بەدەن رىسالىسىۆ. 8

 لىسىۆقۇۋۋەت رىسا-ھەقىقەتنى مۇداپىئە قىلىدىغان كۈچ. 9

 دۇنيا رىسالىسىۆ-ياخشى ئىنسانغا ياخشى مال . 63

ھوقررۇقالر  -مەجبررۇرىيەتلەر بىررلەن تەڭپۇشالشررتۇرۇلغان ھەق. 66

 رىسالسىۆ

 پەزىلەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان ئەركىنلىك رىسالىسىۆ. 64

 شەرەپكە ئىگە قىلىدىغان ئەخالق رىسالىسىۆ يۇقىرىئىنساننى . 63

شررمايدىغان ۋە زۇلررۇم قىلمايرردىغان لەرگە چېكىرردىن ئاشەخسرر. 62

 جەمئىيەت رىسالىسىۆ

لەر شەخسرررئرررائىلە ۋە جەمئىررريەت بولرررۇ  شرررەكىللىنىدىغان . 66

 رىسالىسىۆ

 ئالەمگە قارىتا دەرۋازىسى ئوچۇق ئۈممەت رىسالىسىۆ. 61

 دىننى بەربا قىلىدىغان دۆلەت رىسالىسىۆ. 62

 ىۆمەنپەئەتلەرنى ئەمەلىلەشتۈرىدىغان قانۇن رىسالىس. 68

 بىلەن كۈچالندۇرۇلغان ئادالەت رىسالىسىۆ( يا خشىلىق)ئىھسان . 69

ئەخالقى قىممەتلەرگە ئېسىلغان گۈزەل سرەنئەت رىسالىسرىدىن . 43

 .ئىبارەت
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 : مەدەنىيەت رىسالىمىزنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى

مەدەنىيتىمىزنىڭ كۆرسىتىپ بېرىردىغان قىممەتلىررى بولغران بولسرا، 

ەردىن ئايرىرپ تۇرىردىغان خۇسۇسرىيەتلىرىنىڭ شۇنداقال باشقا مەدەنىيەتل

 .بارلىقىدا شەن يوق

خررۇدا كويلررۇق، ئىنسررانپەرۋەرلىك، ئومۇمىيلىررق، : بررۇ خۇسۇسررىيەتلەر

تەڭپۇڭلىق، رىئاللىق ۋە مۇقىملىق بىرلەن يىمشراقلىقنى بىرلەشتۈر شرتىن 

 .ئىبارەت

تۆۋەندە نورمال، تەڭپۇڭلىق ۋە مۇكەممەللىرك خۇسۇسرىيىتى ھەققىردە 

 :ئاز توختۇلىمىزبىر 

 نورماللىق ۋە تەڭپۇڭلىق رىسالىسى

بۇ رىسالە ئىنسانىيەتكە تەڭپۇڭلۇق ۋە مۇكەممەللىك بىرلەن ئاالھىردە 

. بىرر رىسرالىدۇر -نى تەقدىم قىلىشتا يەككە يىگانە بىردىنپرىنسىپبولغان 

برۇ . ئاشۇرۋەتمەسلىك ۋە كىمەيتىپ قويماسلىقتۇر: تەڭپۇڭلۇقتىن مەقسەت

الر ياكى بۇرۇلرۇش پرىنسىپپەتتىن ئىنسانالر تۈز   چىققان ئىككى خىم ئا

توغرا " تەڭپۇڭلىق قۇرئان كەرىمدە . پەيدا بولغان دىنالر ساغالم بواللمىدى

 .دە  ئىپادىلەنگەن" يول

بۇ تەڭپۇڭلۇق پىرىنىسىپىدا، كۆپلىگەن كىشرلەر بىرر نۇقتىغرا كېلىشرى 

زىل تۇيۇلغان ئىشالر تەس دە  ئويال  يۈرگەن ھەم كىشلەرنىڭ كاللىسىدا 

بۇ ئىشالرنىڭ ھەر بىرىسى زىددىگە چېكىدىن ئاشماسرتىن . ئۇچىرشااليدۇ

 .ياكى كىمەيتىپ قويماستىن مۇناسىپ ئورۇن ئالىدۇ

 :ى تۆۋەندىكى ئىشالردا ئادىم مىزاننى قويىدۇپرىنسىپتەڭپۇڭلۇق 

 خۇداگۇيلۇق بىلەن ئىنسانپەرۋەرلىك ئارسىداۆ

 اۆۋەھيى بىلەن ئەقىم ئارسىد
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 روھ بىلەن ماددا ئارسىداۆ

 ئاخىرەت بىلەن دۇنيا ئارسىداۆ

 نەمۇنە بىلەن رىئاللىق ئارسىداۆ

 ئۆتمۈش بىلەن كىلەچەن ئارسىداۆ

 مەسئۇلىيەت بىلەن ئەركىنلىك ئارسىداۆ

( شەرىئەتتە ئەسلى يوق ئىشالر) سۈننەتكە ئەگىشىش بىلەن بىدئەت

 پەيدا قىلىش ئارسىداۆ

 ھوقۇقالر ئارسىدا؛ -ق مەجبۇرىيەتلەر بىلەن ھە

 .الر بىلەن ئۆزگىرىدىغان ئىشالر ئارسىداپرىنسىپئۆزگەرمەيدىغان 

تەڭپۇڭلۇق ۋە نورماللىق بىلەن ئىسالم ئۈممىتى باشرقا ئرۈممەتلەردىن 

ئاالھىدە ئورۇندا تۇرىدۇ، برۇ ئاالھىردىلىك ئىسرالم ئرۈممىتىنى ئۇسرتازلىق 

 .مەرتىۋىسىگە كۆتۈرىدۇ

شرۇنىڭدەن »: ئرۈممىتىنى مۇنرداق سرۈپەتلىگەنئالالھ تائاال ئىسرالم 

كىشررلەرگە شرراھىل ( يەنررى سررىلەرنى ئىسررالمغا ھىرردايەت قىلغانرردەن)

بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ۋە پەيغەمبەرنىڭ سىلەرگە شاھىل بولۇشى ئۈچرۈن بىرز 

 (.ئايەت -623 -سۈرە بەقەرە) «سىلەرنى ياخشى ئۈممەت قىلدۇق 

ئائىلە ھاياتى، جەمئىيەت بۇ تەڭپۇڭلىق مۇسۇلماننىڭ شەخسى ھاياتى، 

تەسرىرى ئىسرالم مەدەنىريەت يۆنىلىشرى ۋە . ۋە دۆلەت ھاياتىدا كۆر ندى

 .تەڭپۇڭلىقىدا ئوچۇق ئاشكارا زاھىر بولدى

 مۇكەممەللىك رىسالىسى

مررۇكەممەللىكتىن مەقسررەتۆ ئىنسرراننىڭ زىمىننررى گۈللەنررد ر ش، 

ا قىلىۋىلىشرى ئالالھقا ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت ۋەزىپىسرىنى تولرۇق ئراد



 ئىنسانىيەتنىڭ ئىساالم مەدەنىيىتىگە موھتاجلىقى

 66 

w
w

w
.m

u
n
b
e
r.o

rg
 

ئۈچۈن، بەزىسى يەنە بەزىسرىنى تولۇقاليردىغان، بىرسرى يەنە بىرسرىدىن 

 .بىھاجەت بواللمايدىغان ئىشالرنىڭ بىركىشىدۇر

 :مىسالى

 ئىمانۆ -ئىلىم 

 كۈچ قۇۋۋەتۆ-ھەقىقەت 

 ئەمەلۆ -ئەقىدە 

 دۆلەتۆ -دەۋەت

 قانۇنۆ -تەربىيە

 ھوقۇق تۈر تكىسىۆ -ئىمان تۈر تكىسى

 ئەخالقى ئۈستۈنلۈنۆ -يەتماددى ئىجادى

 نىۋى روھمە -ھەربى كۈچ

پەن ئىمانغرا زىرل نەرسرە  -ئىسالم نەزرىدە ۋە ئەمەلىيەترتە ئىلىرم  

قۇۋۋەتكە، ئەقىدە ئەمەلگە، تەربىيە قانۇنغا زىرل  -ئەمەس، ھەقىقەت كۈچ

بەلكى ھەر بىرىسى يەنە بىرسىنى تولۇقاليدىغان . كېلىدىغان ئىشالرئەمەس

 .ەتمەنىلەردىن ئىبار

پىرىنىسرپالرنىڭ ئەيىپرى، بىرر  -ئىنسانالر ئۆزى پەيردا قىلغران نىرزام

بەزى ئەخالقرى . تەرەپكە كۆڭۈل بۆلۈ  يەنە بىر تەرەپنى تاشرال  قويىردۇ

قىممەتررلەرگە مەركەزلەشررتۈر   يەنە بەزىسررىنى تاشرراليدۇ، قورسرراقنى 

ت تويغۇزۇشقا ئەھمىيەت بېرىدۇ، ئەقىلنى قانائەتلەند ر شكە بەن ئەھمىيە

بېرىپ كەتمەيدۇ، ئەقىلنى ماددى ئىلىم بىلەن تويغۇزۇشقا كۆڭرۈل بۆلىردۇ، 

بىراق قەلىرب ۋە روھالرنرى ئىمران شرەربىتى بىرلەن قاندۇرۇشرقا كۆڭرۈل 

شەھەرلەر ئارسىدىكى قاتنراش ئىشرلىرىغا ئەھمىريەت بېرىردۇ، . بۆلمەيدۇ

كىشررلەر ئارسررىدىكى ئىجتىمررائى ۋە پىسررخولوگىيە ئاالقىسررىغا كۆڭررۈل 
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ەيدۇ، ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىرراقرى ئىنسران بىرلەن يراراتقۇچى ئارسرىدىكى بۆلم

 .ئاالقىگە دىققەت نەزرى بىلەن قارا  قويمايدۇ

جىسررمى، ئەقلررى ۋە روھررى : ئىسررالم دىنررى بولسررا ئىنسرراننىڭ

ئىنساننىڭ مەيلى ئۇ يەككە . لىرىنى قاندۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىدۇئېھتىياج

دۆلەتتىكرى ۋەتەنرداش بولسرۇن بولسۇن، ئائىللىك بولسۇن يراكى  شەخس

 .بارلىق ئەھۋاللىرىدا ئىنسانغا كۆڭۈل بۆلىدۇ

شۇنداقال ئىسالم دىنى پەزىلەتلىك جەمئىيەت، بىر ئۈممەت ۋە ياخشى 

 .دۆلەت قۇرۇ  چىقىشقا ئاالھىدە ئەھىمىيەت بېرىدۇ

 پەن ۋە ئىماننىڭ مۇكەممەللىشىشى -ئىسالمدىكى ئىلىم 

يران تۇرىشرى -ەن ئىماننىرڭ يرانمۇ پەن بىرل -ئىسالم دىنىردا ئىلىرم

ئىسرالم جەمئىيىتىردە باشرقا . مۇكەممەللىك كۆر نۈشلىرىنىڭ قاتارىدىندۇر

ترارتىش  -پەن بىلەن دىن ئارسرىدا تراالش -جەمئىيەتلەردىكىدەن ئىلىم 

ياۋرۇپرا جەمئىيەتلىرىردە . ياكى كىېلىشەلمەسرلىك ھرالىتى يرۈز بەرمىردى

ئۇالرنىررڭ يولىغررا ئەگەشرركەنلەر  مىڭلىغرران بىلىررم ۋە ئەقىررم ئىگلىرررى ۋە

ئوتتۇرا ئەسىردىكى ياۋرۇپانىڭ تارىخى . چىركاۋنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىپ كەتتى

تەپررتىش . قورقۇنۇشررلۇق ئىنسررانى قۇشررخانا بىررلەن توشررۇ  كەترركەن

مەھكىمىلىرىنىڭ بېسىمى ئاستىدا ئرالىمالر ۋە ئەقىرم ئىگلىررى تەپرتىش 

 .مەھكىمىسىدە جازاالندى

بەزى بىر ئىسالم دىنىنى -رغا كەلسەن، بىزنىڭ دىنىمىز بىز مۇسۇلمانال

 -تولۇق چۈشەنمەيدىغان نادان ۋە جاھرالەت كرۈچلىرى خىيرال قىلغانردەن

پەن ۋە تەرەققىياتقررا تەشررۋىق قىلىررش بىررلەن ئىچررى سررىقىلىپ -ئىلىررم 

 .قالمايدۇ

ئىسالم دىنى ئىلمى تەرەققىياتنى ۋە ئىلمى تەرەققىياتنىڭ ھايراتتىكى 

 -ئىلىرم. ىۋىللىرىنى ئىبادەتنىڭ قاتارىدىن دە  ئىتىبارغا ئالىردۇپايدىلىق م
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. پەن تەرەققىياتى ئىسرالم دىنىردا پەرز ئىشرالرنىڭ قاتارىردىن سرانىلىدۇ

لىك ساندىكى ئرادەملەر جەمئىريەت تەقەززا يېتەرئەگەر بىر جەمئىيەتتىن 

قىلىۋاتقان بۇ پەرزنرى ئرادا قىلمىسرا ئرۇ چاغردا جەمئىريەت ئومۇميۈزلرۈن 

 .لىنىدۇھېسابۇناھكار گ

ئىسالم دىنى ئەقىلنى ھۆرمەتلەش، ئەقىلنرى تەپەككرۇر يۈرگرۈز ش ۋە 

پەنگە قىزىقتۇرۇش، ئالىمالر ۋە ئەقىم  -ئىزدىنىشكە دەۋەت قىلىش، ئىلىم 

ئىگلىرىنى ئالى دەرجىدە ھۆرمەتلەش، ساۋاتسىزلىق ۋە قاتماللىققرا ئرۇرۇش 

ىلىم ئىگەللەش ئىشرلىرىنى ئوتى ئېچىش، يېزىقچىلىق، قەلەمكەشلىك ۋە ب

 .مەدھىيلەش بىلەن باشقا دىنالردىن ئاالھىدە پەرق ئىتىپ تۇرىدۇ

پەن ئىمان ساھەسى ۋە ئىمان نۇرى مەيداندا -ئىسالم دىنىدكى ئىلىم 

ردىگارىڭنىرڭ ياراتقران پەرۋە :بىرىنچى بولرۇ  چۈشركەن ئرايەت. ۇتۇرىد

ىم پەننىڭ ئاچقۇچى، ئوقۇش ئىل. دە  نىدا قىلىدۇ ئىسمى بىلەن ئوقۇغىن

 -برۇ ئرارقىلىق ئىلىرم . بىراق بۇ ئوقۇش ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇشتۇر

 .پەن كىشلەر ئۈچۈن ياخشىلىق ۋە بەرىكەت بولىدۇ

! ئىشەنگىن ئاندىن بىلگىن»: ئىسالم دىنىدا باشقا دىنالردا دىيىلگەن

دان تەقرۋا برولغىن يراكى نرا! ياكى كۆز ڭنى يۇمۇ  ئاندىن ماڭا ئەگەشكىن

. دىگەندەن بۇنداق پىرنىسرپىالر ئىسرالمدا دىريىلىگەن ئەمەس «!بولغىن

يەنرى ) بەلكى ئىسالم ئالىملىرىنىڭ قاتارىردىن سرانىلىدۇ دە  دىريىلگەن

ۇل برودورا  ئىشەنگەن كىشىنىڭ ئىمانى ق(: بارماقتا سانىلىدىغان ئالىمالر

 نىرڭ( ئرايەت ۋە ھەدىرس)كىسرتنىڭ ېقىلىنمايدۇ، ئەقىرم مرۇقەددەس ت

ئاتىزىمچىالرغررا قارشررى ئەقىررم بىررلەن ئالالھنىررڭ بررارلىقى . ئاساسررىدۇر

شررى، پەيغەمرربەر ۇۋەھيىنىررڭ چۈشۈشررى ۋە مررۇمكىن بول. ئىسررپاتالنغان

نىڭ ئەڭ ئرراخىرقى پەيغەمرربەر ئىكەنلىكررى ۋە قۇرئرران ئەلەيھىسسرراالم

 . كەرىمنىڭ مۆجىزىسى ئەقىم بىلەن ئىسپاتالنغان دە  قارار قىلىشقان
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ئەگەر سرىلەر »: نىڭ باتىم ئېتىقرادتىكى مۇشررىكالردىنقۇرئان كەرىم

دىيىشرى « راستچىم بولسراڭالر، دەلىلىڭالرنرى كەلترۈر ڭالر( سۆز ڭالردا)

 !ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس

ئەقىم ۋەھيىگە : ئوتتۇرا ئەسىرلەر بويى غەرب چىركاۋلىرىىنىڭ تارىخىدا

ئىماننىرڭ  (تەپەككۇر قىلىش)پەن دىننىڭ د شمىنى، پىكر  -قارشى، ئىلىم

 . د شمىنى، شەرىئەت ھىكمەتنىڭ زىددى دەيدىغان سۆزلەر تارقالغان

ئەمما ئىسالم دىنىدا بۇنداق مۈشكۈللەر تونۇلۇ  باقمىدى، ئىسالمنىڭ 

شرۇ سرەۋەپتىن . نەزرىدە ئەقىم بىرلەن ئىالھىري ۋەھيرى قارشىالشرمايدۇ

شررەرپىنى كۆتۈرىرردۇ، ئەقىررم بىررلەن  -ئىالھىرري ۋەھيررى ئەقىلنىررڭ شرران

ئەقىررم بولسررا ۋەھيىنىررڭ .يدىلىنىشررقا قىزىقتۇرغررانلىقىنى كررۆرەلەيمىزپا

 . تىكى ۋاستىدۇرچۈشىنىشراستلىقىغا دەلىلدۇر، ئۇ ۋەھيىنى 

مرۇقەددەس تىكىسرتنىڭ سەھېسرى : شۈڭىالشقا ئىسرالم ئرالىملىرى

بىررلەن ئەقلررى نەرسررىنىڭ ئېنىررق ئىسررپاتالنغىنى ھەرگىررز (توغرىسررى)

لەرنىڭ زىتلىشرىدۇ دە  خىيرال قىلىرپ بەزى كىش. قارشىلىشىپ قالمايدۇ

قالغىنى، ئۇ ئەقىلدىكى نەرسىنى ياكى دىندىكى نەرسىنى خاترا چۈشرۈنۈ  

 . قېلىشتۇر دە  قارار قىلشقان

قۇرئرران كەرىمنىررڭ چۈشرركەنلىكىگە ئررون تررۆت ئەسررىر ئررۆتتى، بررۇ 

شررۇنداق . مەزگىلررلەردە كررۆپلىگەن مەرىررپەتلەر ۋە پىكرررلەر پەيرردا بولرردى

ننىڭ ئايىتىدىن بىرەر ئايەت كەسركىن ئىسرپاتالنغان ئىلمرى تۇرۇقلۇق قۇرئا

مانرا برۇ قۇرئران كەرىمنىرڭ مرۆجىزە . ھەقىقەتكە قارشى كىلىپ قالمىردى

 . دەلىلىرىنىڭ بىرسىدۇر

ئىسالم دىنى قۇرئان كەرىمنىڭ تەلىماتلىرى بىلەن خۇراپراتنى ئىنكرار  

قىلىدىغان،  قىلىدىغان، قۇرۇق گۇمان ۋە ھاۋايى ھەۋەسكە ئەگىشىشنى رەت

دورىمۇچىلىق قىلىشرقا ۋە باشرقىالرغا تەۋە بولرۇ  ياشاشرنى ئەيىرپ دە  

بىلىدىغان، ئەقلى نەرسرىلەردە پاكىتقرا ھرۆرمەت قىلىردىغان، مرۇقەددەس 

تىكىسرررتلەردە سررراغالم يررراكى سررراغالم ئەمەسرررلىكىگە دىقرررقەت 
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مرراددى نەرسررىلەردە مررۇالھىزە ۋە ( ئررايەت بۇنىررڭ سررىرتىدا)قىلىرردىغان،

گە تايىنىدىغان، ئەقىلنى ئىنسانغا بىررىلگەن ئەڭ چروڭ نىرئمەت تەجىربى

دە  قارايدىغان ۋە كائىناتتىكى نەرسىلەردىن مەنپەئەتلىنىش ئۈچۈن پىكرر 

يۈرگۈزىرردىغان، تررارىخ سەھىپىسررىدىن پايدىلىنىرردىغان ئىلمررى ئەقىلنررى 

 . يىتۈشتۈر   چقىدۇ

 مەدەنىيتىمىز ئىلىم ۋە ئىمان مەدەنىيتىدۇر

ۋە چۈشەنچىلەر ئاساسىدا، مۇكەممەللەشركەن ئىسرالم  مۇشۇ قىممەت

. مەدەنىيتىنىررڭ مەيدانىرردا بۈيررۈن ئىلمررى ئويغۇنررۇش تەسررىس قىلىنرردى

خۇسۇسررەن پەلسررەپىدە چررامى ئررۇزۇن  -مۇسررۇلمانالر ئەۋۋەلقىلەرنىررڭ 

برۇ پەلسرەپە مىتافىزىكرا .نى تەرجىمە قىلدىكىتابى -گىرىتسىيەلىكلەرنىڭ

اتىماتكا قسىمى ۋە تەبئرى پەن تەرەپلىرىنرى پەن، م-بىلەن بىرلىكتە ئىلم 

 . ئۆز ئىچىگە ئاالتتى

مۇسۇلمانالر برۇ ئىلىمردىن پايدىالنردى، ئرۇنى شرەرھىيلە  سرۈز   

خۇالسررىلىدى ۋە مرروھىم ئىلمررى ئىزاھرراتالردا بولرردى، بەلكررى ئالگىبراغررا 

تەكشۈر ش ۋە تەجىربە قىلىرش . ئوخشاش يېڭى ئىلملەرنى ئىجات قىلدى

غەرب ئەللىرررى بررۇ ئىلىملەردىررن . ىپ قىلىررپ چىقتررىپىرىنسررپىنى كەشرر

پايدىالندى، ھازىرقى يېڭى غەرب ئويغۇنۇشى شرۇ ئىلىملەرنىرڭ ئاساسرىدا 

 .مانا بۇ ئىسالم مەدەنىيتىنىڭ گۈزەللىكىدۇر. بارلىققا كەلدى

ياۋرۇپرا ئەللىررى قراراڭغۇلۇق دۇنياسرىدا  -ئىسالم مەدەنىيىتى ئالەمدە

-بىر قانچە ئەسىر دەۋر سۈرگەن يەكركە  -ەغەرىق بولۇ  كەتكەن كۈنلەرد

 . يىگانە مەدەنىيەت ئىدى

مۇسۇلمانالرنىڭ باغرداد، قراھىرە، دەمەشرىق، قرۇرتىبە، ئىسرپانىيە ۋە 

ئۇنىڭدىن باشقا ئورۇنالردىكى ئۇنۋىرىستېتلىرى ئىلىم پەننىرڭ ئالەمردىكى 

 . مەشھۇر ئۇنۋىرىستېتلىرى ئىدى
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ىرىردىن برۇ ئۇنىۋىرىسرتېتالرغا ئوقۇغۇچىالر دۇنيانىڭ ھەر قايسرى جايل

 .لەتتىېىنىش، سەۋىيسىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن كئىلىم ئۈگ

ئالەمدىكى مىدىتسىنا، دورىگەرلىك، ئاسرترونومىيە، فىزىكرا، خېمىريە، 

ئىسرالمى ( مەنبەلەر) ماتىماتكا، جۇغراپىيە پەنلىرىدىكى ئىلمى مەرجەلەر

 .مەنبەلەر ئىدى

ان بولسراق، پەخرۇررازىنىرڭ غمىدىتسىنانى مىسال تەرىقىسىدە ئالىردى

، كىترابىنرامىلىق  «قرانۇن» نامىلىق ئەسرىرى، ئىبنرى سرىنانىڭ «ھاۋى»

نرامىلىق ئەسرەرلىرى ئرالەمگە بىرر قرانچە  «كۇللىيرات»ئىبنى رۇشدىنىڭ 

 .ئەسىر مەنبە بولۇ  كەلگەن ئىدى

شۇ ئەسىرلەردە، خاۋارىزىمى، بەيرۇنى، ئىبنى ھەيسەم، ئىبنى نەفىس، 

ۋە ئۇنىڭرردىن باشررقا مۇسررۇلمان ئالىملىرىنىررڭ ئىسررىملىرى ئىبنررى بەيتررار 

 .چاقنا  تۇرىدىغان ئىسىمالر ئىدى

كىنرردى، فررارابى، غەززالررى، ئىبنررى برراجە، ئىبنررى تۇفەيىررم، ئىبنررى 

مىسكوۋىيە، ئىبنى ئەرەبى، ئىبنى تەيمىيە، ئىبنرى خەلردۇن ۋە ئرۇالردىن 

رت، دىرن ۋە باشقىالر پەلسرەپە، بىئولروگىيە، ئىجتىمرائى پەنلەردىرن سرى

شرۇنداقال ئىبنرى . شەرىئەت ئىلىملىرىدا ئاالھىدە كۆزگە كۆر نگەن ئىردى

رۇشدى، پەخرۇررازى، ئىبنى نەفىس ۋە ئۇالردىن باشرقىالر تەبئرى پەن ۋە 

 .ماتىماتكا ساھەسىدە كۆزگە كۆر نگەن ئالىمالر ئىدى

برۇ تىرم . پەن تىلرى ئىردى -تىلى ئالەمدىكى بىرىنچى ئىلىرم  ئەرەب

 .قىلىنغان ۋە ئىجات قىلىنغان ئىلىمالرنىڭ ھەممىسىنى بېيىتتى تەرجىمە

ئىسالم ئەللىرى، مۇسۇلمانالرنىڭ شەھەرلىرى برۇ بۈيرۈن ئويغۇنۇشرنى 

برۇ ئىلىمالرنىرڭ تەسرىرى، مەسرىچىل، مەدرىرس، . قوينىغا ئالغان ئىردى

مەكتە ، قەسىر، قەلئە، دوختۇرخانا ۋە ھاياتنىڭ ھەر تۈرلرۈن سراھەلىرىدە 

 .ئىدى كۆر نگەن
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شرررۇنداقال برررۇ ئىلىمالرنىرررڭ مەنىرررۋى تەسرررىرى مۇسرررۇلمانالرنىڭ 

پەرۋەردىگارى بىلەن بولغان ئاالقىسرى، ئىبرادەتلىرى، ئىنسرانپەرۋەلىكى ۋە 

 .ئۇنىڭدىن باشقا ئىشلىرىدا كۆر نگەن

تارىخ مۇسۇلمانالردىنمۇ ئادىرم ۋە » :مۇنداق دەيدۇ «غوستاف لوبۇن» 

 .«رنى تونۇ  باقمىدىازات قىلغۇچىالرەھمىدىم بولغان ئ

مۇسۇلمانالرنىڭ مەدەنىيىتى خۇداگۇيلۇق مەدەنىيەت ئىردى، ھەر بىرر 

 .نەرسە ئالالھنى ئەسلەش بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىدى

ئۇالرنىڭ مەدەنىيىتى ئىنسانالرنىڭ ياخشىلىقى، ئىنسانالرنىڭ بەخترى 

شررەرىپى ئۈچررۈن خىررزمەت قىلىرردىغان، شررۇنداقال ئىنسرراننىڭ  -ۋە شرران 

تى، تەبئىيىتى ۋە ئەركىنلىكىگە ئەھمىيەت بېرىدىغان ئىنسرانپەرۋەر ھۆرمى

 .مەدەنىيەت ئىدى

پەن، ئىقتىسراد، سىياسرەت ۋە ئرۇرۇش -ئۇالرنىڭ مەدەنىيىتى ئىلىرم 

 .ئەخالقتىن ئايرىلمايدىغان ئەخالقى مەدەنىيەت ئىدى

ئاشررۇ قەدىمررى مەدەنىيەتنررى ياراتقرران ئىسررالم ئررۈممىتى، غەرب 

پەن، تېخنىكرررا، ئىررردارە باشرررقۇرۇرش ۋە  -لىرررم مەدەنىيتىررردىكى ئى

تەشكىللەشرركە ئوخشرراش ياخشررىلىق تەرەپلىرىرردىن پايرردىلىنىپ يەنە 

 .يېڭىدىن مەدەنىيەت يارتىشقا ئەلۋەتتە قادىر بوالاليدۇ

بىرراق ئىسرالم مەدەنىيىتررى غەرب مەدەنىيرتىگە ئىمران، ئەخررالق ۋە 

ۇنالر بىرلەن يرولىنى ئىنسانپەرۋەرلىك قىممەتلىرىنى قوشىدۇ، ئىالھىي قران

ئىسالم دىنى ئۇ ئىلىمالرنىڭ ئەسلى قائىدىللىرىنى ئوتتۇرغا . تۈزلە  تۇرىدۇ

تەپسىالت ۋە شاخچە مەسىللىرىدە ئىجتىھات قىلىرش ئىشرلىرىنى . قويدى

زامان، ماكان ۋە شارائىتنىڭ ئۆزگىرىشىگە رىئرايە قىلغرانلىقتىن ئىنسراننىڭ 

 .ئەقلىگە قالدۇرۇ  قويدى

ئىسالم مەدەنىيتىمىز، ماددا بىلەن روھ بىرلەشكەن، دۇنيرا  بۇ ئارقىلىق

 -بىلەن ئاخىرەت تۇتاشقان، تەرەققىيات بىلەن ئەخالق باغالشقان، ئىلىرم 
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پەن بىلەن ئىمان بىر نۇقتىغا كەلگەن ۋاقتىدا، ھازىرقى زامان مەدەنىيتىنرى 

 .تولۇقاليدۇ، بوش يەرلىرىنى ئىتىدۇ

ئىنسراننى . ال  بىرىردۇتنى ئىرزاھئىسالم دىنىدىكى ئىمان ۋۇجرۇدىيە

ئىنسرراننىڭ ھاياتىغررا غررايە ۋە . بىررلەن باغاليرردۇ( كائىنررات) ۋۇجررۇدىيەت

ئىمران ئىنسرانغا روھرى خاتىرجەملىرك، . مەجبۇرىيەت بەلگىرلە  بىرىردۇ

شۇنىڭ بىرلەن ئىنسراننى ئىككىلىرنىش ۋە . قەلبى تېنىچلىق ئاتا قىالاليدۇ

ئۇمىدسررىزلىنىش كررونترول  قورقررۇنچ بېسررىپ كەتمەيرردۇ، غەم قىلىررش ۋە

 .قىلىۋالمايدۇ

مۆمىنلەرنىڭ ئىمانىغا ئىمان قوشۇلۇش ئۈچۈن، ئرالالھ : ئالالھ قۇرئاندا

 – 2سرۈرە فەترھ ]. دەيردۇ ڭ دىللىرىغرا تەمكىنلىكنرى چۈشرۈردىئۇالرنى

 [ ئايەت

ئىمان ئېيىتقانالر بولرۇ ، ئۇالرنىرڭ دىللىررى ( تەۋبە قىلغانالر): يەنە

نى يراد تىش بىلەن ئارام تاپىدۇ، بىلىڭالركى، دىلرالر ئرالالھئالالھنى ياد ئې

 [ئايەت – 48رەئدە  سۈرە]. دەيدۇ ئېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇ

قۇۋۋەتتۇر، ئرۇ يرولنى نۇرالنردۇرۇ  -ئىمان توغرا يولغا باشلىغۇچى كۈچ 

ئرۇ يامرانلىقتىن . ئۇ ياخشرىلىققا ئىتتىرىردىغان كۈچلرۈن ترۈرىتكە. بېرىدۇ

ئررۇ . ىسررتىلنى ئررۆلچەمگە سررېلىپ تۇرىرردىغان كۈچرردۇرئ ،توسررىدىغان

بىررى بىرلەن تۇتاشرتۇرۇ  تۇرىردىغان بىرلەشرتۈرگۈچى -مۆمىنلەرنى بىرر 

 .كۈچدۇر

 ئىماننىڭ ئىنسان ھاياتىدىكى ئورنى

 : دىننىڭ ھەقىقىتى ۋە ۋەزىپىسى تۆۋەندىكى ئىشالردا كۆر ندۇ

ھنىررڭ ئالال ،ئىنسرران بىررلەن پەرۋەردىگارىنىررڭ ئارسررىنى برراغالش. 6

ئىنساننى ياخشى كۆرىردىغانلىقىنى، ئۇنىڭغرا يرېقىن ئىكەنلىكىنرى ھرېس 
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خاتىرجەملىرك  ،قىلدۇرۇش، ئىنساننىڭ يۈرىكىنى ئالالھقا بولغان ئىشەنچە

ۋە ئۇنىڭ قېشرىدىن كەلرگەن برارلىق نەرسرىلەرگە بولغران ئىمران بىرلەن 

 توشقۇزۇشۆ

ىلدىكى بىرر ئىنساننىڭ قەدىر قىممىتىنى ھۆرمەتلىك ۋە گۈزەل شەك. 4

 مەخلۇق ھالىتىگە كۆتۈر شۆ

. ئىنساننىڭ كەڭرى كائىنات بىلەن بولغان ئاالقىسرىنى كېڭەيرتىش. 3

چۈنكى ئىنسران برۈ چروڭ كائىناتترا ئەھمىيەتسرىز نەرسرە ئەمەس يراكى 

كائىنررات ئىنسرراننىڭ د شررمىنى ئەمەس بەلكررى كائىنررات ئىنسرراننىڭ 

نداقال كائىنررات شررۇ. مەنپەئەتررى ئۈچررۈن بويسررۇندۇرۇلغان مەخلۇقتررۇر

 .ياراتقۇچىنىڭ كاتتىلىقىغا بولغان دەلىلدۇر

ئىنساننىڭ ئۆمىرىنى بۇ قىسقا دۇنيا ھاياتىدىن مەڭگۈلۈن ئراخىرەت . 2

ئىنساننىڭ ۋەقەلىكرى تۇغۇلرۇپال ئرۇزۇن ئرۆتمەي ئۆلرۈ  . ھاياتىغا باغالش

ئرالالھ . بەزىبىر دەھرىزىملەر مۇنداق دىگەن. تۈگەيدىغان مەخلۇق ئەمەس

بىزنىرڭ مۇشرۇ دۇنيرا : قىلىپ قۇرئران كەرىمردەرنىڭ سۆزىنى ھىكايە بۇال

بىرز ئرۆلىمىز ۋە تىرلىمىرز . ھاياتىدىكى ھاياتىمىزدىن باشقا ھايرات يوقترۇر

، بىرز (ۇرىمىزيەنى بىر تەرەپتىن ئۆلۈ  تۇرىمىز ۋە بىر تەرەپتىن تۇغۇلۇ  ت)

  [ئايەت – 69سۈرە مۆمىنۇن ] دىگەن قايتا تىرىلمەيمىز

مەڭگۈلرۈن سرىلەر » :ئىش ئۆمەر ئبنى خەتتراب دىگەنردەكتۇر بەلكى

 .«سىلەر بىر دۇنيادىن يەنە بىر دۇنياغا يۆتكىلىسىلەر ،ئۈچۈن يارتىلدىڭالر

بررۇ مەزمررۇنالرنى ۋە ئىنسرراننىڭ دۇنياغررا كىلىررش سررىرىنى تونىشررى، 

ئىنسررانلىقىنىڭ ھەقىقىتىنررى ھررېس قىلىشررى، ھاياتىرردىكى ۋەزىپىسررىنى 

 .ھەممىسى ئىماننىڭ مېۋسىدۇر . قىلىدۇ ئاڭقىرالىشى پەيدا
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 ئىماننى يېڭىالش ئۈچۈن ئەمەل قىلىش الزىم 

چرارىالر  -قەلب ۋە ھاياتتا ئىماننى يرېڭىالش ئۈچرۈن برارلىق ئۇسرۇل 

دىنغا سەل قاراش ياكى دىنغا د شمەنلىشرىش . بىلەن ئەمەل قىلىش الزىم

ھنىڭ رازىلىقىغا ئىمان ئالال. نەزرى بىلەن قاراش ئەڭ خەتەرلىك ئىشالردۇر

جەنررنەت قىيىررنىچىلىقالر بىررلەن، . يررول ۋە ئاخىرەتنىررڭ تەييارلىقىرردۇر

قىيىنچىلىقالرنرى ياخشرى . جەھەننەم شەھۋەتلەر بىلەن توشرۇ  كەتترى

ئالالھ يولىدىكى ئازابنى تاتلىق سانايدىغان ئىچكى روھرى كرۇچ  ،كۆرىدىغان

كۆتررۈر   جەنررنەتكە ئېلىررپ بارىرردىغان قىيىنچىلىقالرنررى  ،بولمىسررا

كېتەلمەيمىز ۋە جەھەننەمگە باشراليدىغان شرەھۋەتلەرگە قارشرى ترۇرۇ  

 .بواللمايمىز

ئىمان ۋەزىپىمىزنرى ئرادا قىلشرىمىزغا . روھى كۈچنى ئىمان يارتىدۇ ۇب

ئىمان ئىنساننىڭ پەرزلەرنى ئادا قىلىشى بىلەن . ئاساسلىق تۈر تكە بولىدۇ

ادەتلەر بىرلەن ئالالھقرا كرۆ  ئىنسان نەپرلە ئىبر. ئالالھقا يېقىنالشتۇرىدۇ

ئالالھ بىر ئىنساننى ياخشرى كۆرسرە ئۇنىرڭ ئاڭاليردىغان . يېقىنلىشااليدۇ

ئرۇ دۇئرا قىلسرا . كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىدىغان قولى بولرۇ  بېرىردۇ ،قۇلىقى

 . بىر نەرسە سورىسا بېرىدۇ ،ئىجابەت قىلىدۇ

. ولىردۇئىمان ئارقىلىق دۇنيرا ۋە ئاخىرەتنىرڭ بەخرتىگە ئېرىشركىلى ب

. ئىمان ھەممە كىشلەر ھېرىس بولىدىغان دۇنيانىڭ بەختىگىمۇ يول ئاچىدۇ

 . بۇنى ئاز ساندىكى كىشلەر ھېس قىالاليدۇ

نىررڭ روھررى بولغرران كۆڭۈلنىررڭ بەختئىمرران ئىنسررانغا خاتىرجەملىررك، 

 . خاتىرجەملىكىنى ۋە روھنىڭ بەختىنى بېرەلەيدۇ

للىرى ئرالالھنى يراد ئېرتىش ئىمان ئېيىتقانالرنىڭ دى :ئالالھ قۇرئاندا

بىلەن ئارام تاپىدۇ، بىلىڭالركى، دىلالر ئالالھنى يراد ئىرتىش بىرلەن ئرارام 

گۈزەل  ،ئىمان ئېيىتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر خۇشاللىققا. تاپىدۇ
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 – 49 - 48سۈرە رەئردە ] .دەيدۇ ئېرشىدۇ( يەنى جەننەتكە)ارگاھقا قار

  [ ئايەت

ۋە بايلىق ئارقىلىق پۇل بىلەن سېتىۋالغىلى بولىردىغان ئنسان مال دۇنيا 

برازاردا  بەخرلبىراق ھەقىقى  ،لەززەتلەرنى قولغا كەلتۈرەلىسىمۇكۆپلىگەن 

چرۈنكى . ئۇنى پرۇل ۋە مرال ئرارقىلىق سرېتىۋالغىلى بولمايردۇ. تېپىلمايدۇ

ئرۇ يەردىرن برۇ . ڭقۇرىدىن ئېتىلرپ چىقىردۇوقەلبنىڭ چ بەخل يھەقىقى

 . رت قىلسا بولىدىغان تاۋار ئەمەسيەردىن ئىمپو

 ،ئىچىدە ياشرايمىز بەخلبىز » :بىر مۇسۇلمان كىشى شۇنداق دىگەن 

 . «ئەگەر ئۇنى پادىشاھالر ھېس قىلىپ قالسا قىلىچ بىلەن تاالشقان بوالتتى

مەرىپەت ۋاستىسى ئرارقىلىق برارمىقى بىرلەن  -بەزىدە ئىنسان ئىلىم 

 ،تۆمۈرنى يىمشىتىپ بېرىردىغان ،دىغانباسسا يىراقنى يېقىنالشتۇرۇ  بېرى

ھەركەتلىنىۋاتقررران نەرسرررىنى  ،ھەركەتسرررىزنى ھەركەتلەند رىررردىغان

. نھەركەتسىزالندۇردىغان ئاپتۇماتىك دۇنياسىدا باياشرات ياشىشرى مرۇمكى

مەرىپەت ئىنساننىڭ بەدىنىگە كەڭ تاشا تۇرمۇش ھرازىرال   -بىراق ئىلىم 

. ەملىكىنى تەييررارال  بېرەلمىرردىئۇنىڭغررا كۆڭۈلنىررڭ خرراتىرج -بەرسررىمۇ

. ياشرايدىغان غررايە بېرەلمىرردى. چرارىالرنى بېرەلىرردى -ئۇنىڭغرا ئۇسررۇل 

 . ئىماننىڭ ۋەزىپىسىدۇر ،پەننىڭ ۋەزىپىسى ئەمەس -چۈنكى بۇ ئىلىم 

ئىنسراندا ياخشرىلىق ترۈر تكىلىرىنى، يامرانلىقنى  ،بىز دەۋاتقان ئىمان

بنررى ئەرزىررمەس ھېسسرري قەل. يامرران كررۆر ش تۇيغۇسررىنى ئۆسررتۈرىدۇ

روھرى ئۇپۇققرا كۆتۈرلۈشرىكە بولغران  يۇقىرىماتاالرنىڭ تارتىش كۈچىدىن 

 . رىغبەت ۋە ئارزۇ بىلەن توشقۇزىدۇ

ئىمان ئىنساننىڭ يۇقۇرى كۆتۈرلىۋاتقان ئىشرتىياقى بىرلەن پەسركەش 

قررۇدرەت ۋە  -شررەھۋەت تۇيغررۇللىرى ئۈسررتىدىن ھالقىررپ ئۆتۈشرركە كررۈچ 

سەلدەن شەھۋەتلەر ئالدىدا تۇرمىنىڭ  ،ياشالرغا. رىدۇئىقتىدار ھازىرال  بې

گۇنرراھ ۋە شررەھۋەتنىڭ قىزىقتۇرىشررىنى رەت  ،خررارلىقىنى قۇبررۇل قىلىررپ

 . نىڭ ئىرادىسىدەن ئىرادە ئاتا قىالاليدۇئەلەيھىسساالمقىلىدىغان يۈسۈ  
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ماڭرا ئرۇالر ئۈنردىگەن  !ئرى پەرۋەردىگرارىم :مۇنداق دىرگەن ۇفسۇي

 [ئايەت – 33 ۇفسۇسۈرە ي] دان سۆيۈملۈكتۇرەرسىدىن كۆرە زىنن

ئىمان قۇربان بېرىش مەيدانلىرىدا ئىسمائىم ئەلەيھىىسسامنىڭ سرەۋر 

 . قىلغىنىدەن سەۋر ئاتا قىالاليدۇ

بىز تەلە  قىلىۋاتقران ۋە ئىزدەۋاتقران ئىمران ئرۆز تۇپرىقىردا ئەخرالق 

رى پەزىررلەت ۋە ئررالى ىھەر سرراھەلەردە يررۇق ،دەرىخىنررى ئۆسررتۈرىدۇ

 . قىممەتلەرنى ئاشۇرىدۇ

ئەخالقسررىز ئۈممەتلەرنىررڭ چرروڭ مەسررئۇلىيەتلەرنى ئررۆز ئۈسررتىگە 

ئااللمايررررردىغانلىقىنى ۋە ئىجادىيەتلىرررررك خىزمەتلەرنرررررى ئېلىرررررپ 

 .غانلىغىنى تارىخ ئىسپاتال  ئۆتتىبارالمايدى

ئرۇ بىنرا ھەر قرانچە . ا ئوخشايدۇئەخالقسىز ئۈممەت ئاساسسىز بىناغ

 . ىمۇ چوقۇم ئۆر لۈ  چۈشىدۇگىز ۋە ئۈستۈن بولسېئ

 : شائىر شەۋقى شۈنداق دىگەن

تەم تۇترۇ ، ھەسررەت ئەخالقى جەھەترتىن بۇزۇلغران مىللەتركە مرا»

 . «چەكسەڭ بولىدۇ

تقى سرىر مەسرئۇلالر ئىنسراننىڭ -ئۇزۇندىن بېرى كۆپلىگەن ھاكىمالر

ئىچىررردىن باشرررقۇرۇلدىغانلىقىنى ئۇنترررۇ  قېلىرررپ  ،تەرپىررردىن ئەمەس

ئىستىلىنى ھەر تۈرلرۈن قرانۇنالر بىرلەن كرونتىرول قىلىشرقا جەمئىيەتنىڭ 

شۇنىڭ . ئۇالرنىڭ قانۇنلىرى ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمىدى ،ئۇرۇنغان بولسىمۇ

ياخشىلىق  ،ھەۋەس-ھەقىقەت ئۈستىدىن ھاۋايى. بىلەن ئۇالر زىيان تارتتى

مەجبۇرىيەت ئاۋازىدىن . ئۈستىدىن شەخسىيەتچىلىك غەلبە قىلىپ كەتتى

شررۇ سررەۋەپلىك . كۆتۈرلررۈ  كەتتررى يررۇقىرىشررەھۋەت ئرراۋازى پەسرركەش 

ئەڭ يۇقۇرى سرەۋىيەدە تىراگىردىيە ۋە . كۆپلىگەن جىنايەتلەر تارا  كەتتى

 .رەسۋاچىلىق ئاشكارا بولدى 
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: ئەنگىلىيە سوتچىلىرىنىڭ بىرىسى شۇنداق خراتىرە يېزىرپ قالردۇرغان

ونتىرول قررانۇن ئەخالقسررىز كرر. جەمئىرريەت قانۇنسررىز مررۇقىم بولمايرردۇ)

 (. ئەخالق ئىمانسىز ئۈستۈنلۈككە ئېرشەلمەيدۇ ،قىاللمايدۇ

ئىمرران مۇسررۇلمان ئىنسرراندىكى يۈشررۈر ن كررۈچلەرنى ئېتىلرردۇرۇ  

 ،شررۇنىڭ بىررلەن مۇسررۇلمان ئۆزىرردە ئىجررادىيەت يررارىتىش. چىقىرىرردۇ

قەھرىمانلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە ئاجايىپ ئىشالرنى بارلىققا كەلترۈر ش 

ۋە قىيررامەت كررۈنىگە بولغرران ئەقىرردە كررۈچى پررارتىال  ئۈچررۈن ئالالھقررا 

بىز برۇ ئەھرۋالالرنى ئۆتمۈشرتىكى تارىخترا ۋە ھرازىرقى . ھەرىكەت قىلىدۇ

 . ئەسرىمىزدە كۆرەۋاتىمىز

رىزىرق  ،ئالالھنىڭ تەقدىرى شەكسىز ئىجرا بولىردۇ» ئىنسان كۆڭلىگەۆ

قىلىنىپ رىزىق تەقسىم . بىلەن ئەجەل ئالالھنىڭ قېشىدا يېزىلىپ كەتكەن

دەيردىغان چۈشرەنچىگە كەلرگەن ۋاقتىردا  «ئەجەل بەلگىلەنگەن ،بولغان

 . قۇۋۋەت ئاتا قىلىدۇ -ئىمان ناھايىتى زور كۈچ

ئۈالرنى قېرىنداشرلىق . ئىمان كىشلەر ئارسىدىكى ئاالقىنى كۈچەيتىدۇ

سايىسى ئاسرتىدا جەمرلە ، ئەڭ كۈچلرۈن مرۇھەببەت تۇيغۇسرى بىرلەن 

 . ەر ئارسىدىكى مۇستەھكەم تۇتقۇدۇرئىمان مۆمىنل. باغاليدۇ

ئىمان ھارارىتى ۋە كۈچ قۇۋۋىتى بىلەن كىشلەرنىڭ ئاالقىسىغا توسرالغۇ 

يۇرىتۋازلىرق توسرالغۇلىرىنى  ،تىرم ،نەسەب ،بولۇۋاتقان ئىرقى ئايرىمىچىلىق

ئېرىتىررپ تاشرراليدۇ ۋە ئەقىرردە ئاالقىسررىنى قرران يرراكى تۇققررانچىلىق 

 . ئورۇنغا قويىدۇۋە كۈچلۈن  يۇقىرىئاالقىسىدىن 

كىچىرك ئراداۋەت  -چروڭ ،بۇ بۈيرۈن قېرىنداشرلىق سايىسرى ئاسرتىدا

. لەر تالىشرىۋاتقان دۇنيرا ئراددى نەرسرە بولرۇ  كۆر نىردۇىكىش. يوقۇلىدۇ

. بىرىنررى يامرران كررۆر ش تۇيغررۇلىرى قورۇلررۇ  تۈگەيرردۇ -ھەسررەت ۋە بىررر

كىسرىلى  بىر بىرىنى يامان كۆر شنى ئرۈممەتلەر ئەلەيھىسساالمپەيغەمبەر 

تىرمىزى بايران ] .دىگەن «قا ئېلىپ بارىدۇيوقىتىشئۇ دىننى »: دە  ئاتا 

  [قىلغان
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بەلكرى . مەسىلە قەلبنىڭ ساغالم بولىشرى بىلەنرال توخترا  قالمايردۇ

قەلبنى ئالالھنى ياخشى كۆر شرتىن ئېتىلىرپ چىققران چروڭ مرۇھەببەت 

 . ئاۋات قىلىدۇ

برولمىغىچە جەنرنەتكە سرىلەر مرۆمىن » :ئەلەيھىسسراالمپەيغەمبەر 

كۆر شرررمىگىچە مرررۆمىن بىرىڭالرنرررى ياخشرررى -بىرررر ،كىرەلمەيسرررىلەر

 [مۇسلىم بايان قىلغان] .دىگەنىدى «بواللمايسىلەر

رى ىمرۇھەببەت ۋە ئۆتۈنۈشرتىن ئىبرارەت يرۇق ،بۇ نۇقتىدا قېرىنداشلىق

بىررىگە -خۇشراللىق ۋە مۇسرىبەتتە بىرر ،تۇيغۇالر ياخشرىلىقتا بىرلىشرىش

 . بىر بىرىگە ھەمكارلىشىش ھالىتىگە تەرەققى قىلىدۇكۆيۈنۈش ۋە 

 -مررۆمىن » :پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم مررۆمىنلەرنى تەسررۋىرلە 

سررەكلەرگە ېبىرىنررى چىڭىتىررپ تۇرغرران ك -ن بىررر مررۆمىنگە نىسرربەتە

  [خارى بايان قىلغانبۇ] .دىگەن« ئوخشايدۇ
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 خاتىمە

قەلبنرى ئىمران،  ئەقىلنى ئىلىم مەرىپەت، خالىسائالال ھ ئەسىر ر  46

 .قىلىدىغان ئەسىردۇر دى ئىسالم تەلىماتلىرى بىلەن ئازاھاياتن

ھەق ئىكەنلىگرى ئېنىرق  ئۇالرغا بىز تراكى قۇرئاننىرڭ: ئالالھ قۇرئاندا

قرۇدىرتىمىزگە ) ئەتراپىردىكى ۋە ئۆزلىرىردىكى( ئاسمان زىمىرن)بولغۇچە، 

 -سۈرە فۇسسىلەت] .دەيدۇ ئاالمەتلەرنى كۆرسىتىمىز( ىدىغاندااللەت قىل

 [ ئايەت – 64


